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డును. ఇట్లుండ వారియథార్ట చరిత మెట్లు తెలియును? అయినను 

నవి (శాన్సంబులయి, యానంద జనకవ ములయియుందును గాన 

వానినై నజగివి యానందించుట మంచిదను తలంపుతో. గొ 

న్నింటి నిందుదాహరించెదను. 

శ్రీ వా షు (డు. 

ఇ మామల్ల దేవీ శీహాకుల కుమాగు(దు. చింతామణి 

నుం వావకు.సు. ఇతడు సమ స్తశా స్త స్త్ర ంబులను బాండితి 

గలే (డన్నట్టు నై న మారటున వష చాల వర్గ తెములగు 

త. స్పష్టరుగుచున్నది. ఇతని నై షధమును 

జాని వా కలనా చఘేఘులగు మహోకి వులలో నితె( డొక్క_€ 

సలా చెప సవోను. ఇని కవితాధార యన్గాళిమె, గిగా పవా 

హూ : సువ శోష. నుజాకఫల హారి చం౨ళంబున (శని 

MU గున్పననుటీ మశ డా క్రీ కాదు. నూ౭౬ 

మూలజ ములో. గాక సు ఇకి న హల... నే పండితమన 

ల జ కం | తము చె, నేర్చెతెని కెం తేరియుం గలదని ఛి 
cn > 

షష 
ఫ్ నిశ్చ యిన మ ఇమ్మపహోక్ర ఏ ఓ వట్టవి వార పక ఎణము, (శీవి౭ 

య(పశ సీ. 1౦౫8 పళ్ల న్ని, గాడ haat ఖంషినఖం౦థ 

ఖాద్యిము, అగిననర్జ్ నము, శివశ కీసిద్ధి, నవనావాసాంక్ చ! 

తము, నను మహః కాన్యనుల ర చించినట్టు లీతి/డొనర్చిన నై వ 

మహాకాన్నమున సర్హాంతములందు( చేర్చిన పద్యముల చేత ౫ 

తెల్ల మిటచున్నది. ఇత జేకాలమున నున ప నాడో” 

ములో స్పష్టముగా, జెప్పక పోయినను షా ౯ గ్రొక 

భారమును మాతను కల్ప్సీంచెను. నె వధములో ని! 

రిండవసర్ల్షమున కంతమున, 



శో (శీవార్ష ౦కవి రాజరాజి మకుటాలంకార హీరన్సుతం 

(శీవారన్సుషువే జితేం్యదియ చయం మామల్ల చేవీచయం 

ఆాంబూలద్వయ మాసనంచలభ లే యః కాన్యకుబ్దేశ్వరా 

ద్యస్సామోత్కురు కేసమా ధిషుపరం[ బహ్మ పమోదార్ల వం! 

అని యితండు కాన్యకు భా థీశ్వరునివలన బహుమానము 

నందు చున్నట్లు తెలుపుటచే నిత. డా రాజులయా- స్థానము ననుండె 

నని చెప్పవచ్చును. అయిన నా కాన్యకు బ్రేశ్వరు నామ మేదియో 

యత దేశ తాబ్దముననుండెనో తెలిసికొ నకుండ శ్రీవార్లుని కాలము. 

నిరీతముశాదు. వాని దెలిసికొన నేవియు పోహా లేవు 

గాని యిప్పటికి నుమా రాజు శ తాబ్బముల[ కిందట, అనగా (గీ స్తు 

శకము 1848 న సంవ్వరముల (పాంతమున నున్న రాజ శేఖర సూ 
తన! పబంధకోశ మున శ్రీవార్దుఃడు కాన్యకుబ్ల (కనౌాజి) పతి 

యగు జయచం! దుని యాభానమున నుండె నని (వాగెను. 

రాజ కేఖరసూరి కించుమించుగా 150 వత్సరముల (క్రిందటనే (శీ 

వార్తుః డుండియుండును. గాన యతండు (వాసినది నిక్కమనియే 
తలంపవచ్చు. హిందూచేశము వె క నేక పర్యాయములు దాడి. 

'వెడలివచ్చిన మహమద్ది రీకి, కాన్యకుబ్దము నేలు జయ చం(దు(డు. 

సమ కాలికండగుట చేతను, గోరీ క్రీస్తు శ. 11 వ శ తా-భాంతము 

ననున్న జట చేతను: శ్రీహర్ష! క వియు నాకాలమున నే అనగా? 
త్య వశ త బౌాంతముననే యున్నాండని నిశృయింపవచ్చు. 

రములవలన "దేలిన చరి తా౧శ మిది, ఇతని పాండిత్యమును. 

ర్చి యనేకు లేక (పకారముల .గథలను జెవ్పికొను 
ర్నారు. అవి విశ్వసనీయము లయినను గాకపోయినను 
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(శ వణరంజకము2లై యుండును, కాన వానల నొక దాని నీ [కింద 
నుదాహరించెడను. 

(శీహర్తుని తండీ (శీవారు(డు సకలశొ త్త పారంగతుడు. తల్లి 

యగ మానుల్ల చేవియు నుహావిద్వాంనురొలు. ఆ (శీవారుండు 
వెక్కు_ చేశ ములు దిరిగి త _త్రజేశాధిపతుల యాసానంబుల శేగి 
తనవిద్యా ఫాటవంబున నచ్చటిపండితుల జయించి జయప్మతముల( 

గొని వచ్చుచుండెను. అతండు పరాదయ మన్న నెట్టిదో యెజు 
గండు. కాని యొక ప్పుడతండు కాన్యకుబ్బనగరమున కేగి వాదము 

నల్పుచు నొక పంకితున కోడిపో మెరు. ఇ ట్రతే(డు నిర్ణి తుండై. 
యా పరాధవమును సహింపంజూలక్ వటి! మరలివచ్చి నిరం 

తరచింతామన్నుండై దినదినము కృశించిపోయి మంచము పట్టి 

యవసానస మయమున మహోవిద్వాంనురా లగు భార్యను, బౌలుం 
డయిన తన పుత్తుంని. జేరంచిళిచి భార్యంజూచి “నే నీ లోకమును 
విడుచుచున్నాను.నీ ఏ కునూరునిం బండితునిగా జేసి నాశతువు 
నొద్దకు బఎపి యతని నోడిం ౩చునట్లు చేయుము. నాతపంబుచే ఫ్ర 
లోన్ముఖ మమున చింతానుణి కుం[తమును నీకిప్పు డుప బేశిం చెద, 
చాలు డుపనీతుం. డబినతోడనే వాని కుపచేశిపుకు. చాని 
వలననత,డు స్వల్పకాలములోనే సమ స్తశా స్తృపండితు( డగు”? 

నని చెప్పి యూమంతవిధాన మును దడెలిపి కాలఫర్మము నొందె. 
అనంతరము మామ్మ జీవి భ ర్తాడ్డను శిరసావహించి బౌలునికి 

విద్య గజపుచు( గొంత కాలమున కుపన యనము చేసి యన్లుంత్రె 
'రాజము నుప బీశించె. బాలుడు (శ ధ్ధాళువయి బపిం చెను, 

శాని శవమువై గూర్చుండి జపించినంగాని చేవత (పత్యతుము 
'శాద(ట. అతనికీ శవము లభింపలేదు. అంత(దల్లి కుషారుంజూచి 
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“పుత్రా! నేం (బాణముల విడెచెదను, నావై (గూర్చుండి జపింపుము. 
భయపడకుము. తప్పక ఫలసిద్ధినొందుదువు. మో జనకుని కోర 
తీర్చుట మన యిరువురకును గుధమక _రృవ్య '” మని చెప్ప నత 
డందుల కంగీకరించెను. అత. జేడుదినంబు లాశవము వె. గూ 

ర్పు౧డి జకింప చేవి (పత్యతశు మయి వలయు వరంబులువే(డు మన 

బుద్దిముంతు. డయినయాబౌలు(డు తన తల్లి ని (బదికింపవలె 

మ నపార(పజ్ఞయు, నసాధారణ కవితావోరణియు, సకల 

ఛ్ర్ర పరిపూర్ణ పాండిత్యంబును, నొసంగవ లెననియుం, గోర 

యట్లను[గహించి యంత గానము చెం దె. తోడనే తల్లి 

నిద్రనుండి మేల్కొన్నట్లు మేల్కని లేచి జరిగిన వృ తాంతమును 

గుమారునివలన విని సంతసించి తనవీల్ల నికి. గొందజుం దోడీచ్చి 

కాన్యకుబ్బమునకు. బంవెను. అప్పూడు (శీహర్తుండు రాజ 

సభకు బోయి తనయ సాధారణ పాండిత్యము చే న ప్పండితుని 

గాలిచెను. ఆ రాజా "బాలుని పాండిత్టమున క చ్చైరువంది తన 

యాస్థానమున నుంచుకొనియె. (శీహర్దుండు తల్లితో నచ్చటనే 

నివసించి యుండె. తల్లీ ననువముతింబొంది పుణ్య దాయక ౦బగు నల 

చరి(తమును గావ్యముగా రచించి తల్లీ కిం జూ వెను. ఆమె చదివి 

కుమారా! ఇది యొవరరికి నర్థము కాదు. దీనిం జిచివై చి సుల 

భె లిని (వాయుినమన వల్లెయని యతే(డు దాని జించివె చిమగు 

డ రచించి తల్లికి జూవెనంట! తల్లి యడియు వెనుకటిదానివ లె, 

నున్నదని చెప్పి దానిం జీల్చివై చి కుమారుని (పజ్ఞావి కేషము 

తగ్గుటకు బుద్ధిమాంద్యక రము లగువ స్తువ్రులను బెట్టుచుండెను. 

ఒకనొ(డు శ్రీవార్టుడు మినుపరొళ్లును డినుచుండ నతని మేన 
'శవాను వచా “కిమళ్నా సి” యనియడుగ “అశేష శేముసీమో! 
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మవమాపష మశ్నొామి మారిష” అని (పత్యు త్తరమిచ్చెను. తల్లి 

యాసమాధానము విని కుమారుని క విత(ము కొంతవజకు దా 

రికి వచ్చినదని నిశ్చయించి (గంథమును రచింపు మనవుడు మొ 

దటం గొన్ని(గంథముల రచించి పిమృట నిప్పుడు (పచారములో 

నున్న నై వధమును రచించెనంట, 
వె గథాంశమువబలన నె హషధక విత మతిపొొఢ మై సామా 

న్యపండిశులకు దుర వగాహమైయున్నట్టు తెలియవచ్చు చున్నది. 

నై మధకవిత్వ (పాఢిమంగాంచి యందుల కుపష్టంభక ముగా బుద్ధి 

మంతులు దీని కల్పించిశేమో యని సం చేపింపవలసియు? న్నది. 

ఏది యేమయినను నె షధకవిత్వ మరిపఢమై యసాధారణ 

కల్పనాశోభిత మె సామాస్యపండితులకు దురనగాహమై యున్న 

దనుట నిక్కము. 

ఈ (ప్రాఢకావ్యమును సంస్కృత కవిత్వమున (శ్రీహర్ష కాళి 
చాసులవ లె నాం ధక విత్వమున స్ముపనిద్ధి: గాంచిన (శీనాథుండు 

ఛాపాంతరీకరణముగావిం చె. ఇంక సంస్కృత నైపధకర్త చరి 

(తము నింతతో(జాలించి యాం(ధనై పభ కర్త యగు శ్రీనాథుని. 

గూర్చి కొంచెము వా సెదను, 

(శ్రీనాథుడు. 

ఇన్గుహాక వి భీకాంచబామారయామాత్యూల తనూజు-డయి 

నట్టును, భార ద్యాజస గో, తు:ండయినట్టును, నాప న్తంబసూ[త్రుం 

డయినట్టును కృంగారనై పషధమున( ప దెల్ల 

నుగుచున్నది. స 

శా. భారద్యాజపవి(తగో(త్రుని శుశేభాప_స్తంబసత్యూత్రు వి 

చ్యాశాజీవభ నుండు నూరయకుంబుశణ్యాచార ఛీమూాం౦బకళో 



viii 

గారామైన తనూజు న న్ననఘు (శీశనాథాఖ్యునిం బిల్సి న 

త్మా_రం బొప్ప( గారవించిపలికె౯ గంభీర క వాక్సాంఢిమున్ 

మజియు నిత(డు పద్మపురాణసం(గహమును రచించిన కమ 
లనాభామాత్యునికి మనుమండయినట్టులు భీముఖండములోం 

(బథమాశ్యానమున నున్న “ కనక త్యధరధీరు ” నను పద్యము 

వలన. బెల్ల మగుచుర్నది. ఇకండు పాక నాటి నియోగి బ్రాహ్మ 

ణుండు. అట్లయినట్లు కవియె భీమఖండమునం జెప్పియున్నా(డు. 

సీ. వినిపించినాండవు 4 వేము భూపాలున 
కఖల పురాణ విశ ద్యాగ మములు 

కల్పించినాండవు శ గాఢపాకం బై న 
హర్ష నె పధ కావ్య $ మాం ధభావ 

భాషీంచినాండవు + బవు చేశ బుధులతో 

విద్యా పరీక్షణ $ వేళ లందు 

వెద చల్లినాండవు $ విశదకీ ర్తిస్ఫూరర్తి 
కర్పూరములు దిశాంశగణము లందు, 

కే, చాక నాంటింటివాండవు * బౌంధవ్రండవు 

కములనాభుని మనుమండ + వమలమతివి 

నాకుం గృపచేయు మొక (పబంశధంబు నీవు 
కలిఠగుణగణ్య! (శ్రీనాథ $ కవివ కేణ్య! 

(శ్రీనా ఘునిజన్మ స్ధల మీది? 

ఇతనిజన్య సలము కొండవీ డని కొందును, గ ర్లాటక్ మని 

కొందజును (వాసిరికాని యోజింప నతని జన్మ సలము కొండ 

వీటి సీమయనియే చెప్పవొప్పును. బాంహ్మణు లేక విధము వా 

రయ్యు నాయాచేశములం దుండుటంబట్టి వెలనాంటివారనియు 
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'వేగినాంటివారనియు శాఖా భేదమువచ్చినట్లు (శ్రీ నాథుని పూర్వులు 
పాకనాంటియందు నివసించినవా రగుటచేత నే వారు పాకనాటి 

'నియోగులని యొక శాఖవారయిరి. ( శీనాధురి పూర్వులం దుం 
డక్ కన్నడమందుండినచో -వారి కానామము రా వీలులేదు 

దా! పాకీనాడనగా నొండవీడు మొదలుకొని నెల్లూరు మం 

'డలములోని కందుకూరువజుకుం గలచేశము, కావున “శ్రీనాథుని 
పూర్వులు పాఠనాంటథియం దే కాంపురమున్నట్టును, నతని జన్మస్థల 
మదియే యయినట్లును నిశృయింపనగు కాని కొందజుపుడికు 

లు కీ నాథు(డు రచించిన భీ మఖండములోని, 

గ్ పౌఢిః బరికింప సంస్కృత $భామయం్మడ్రు 

పలుకు నుడి కారమున నాం(ధీభాషయందు 

"రవ్వ రేకున్న నడు నాశ శకేమికొట(త 

నా కవిశ్వము నిజము క కీరాటభావ., 

అనుపద్యము5 “ “ నాకవిక్వర్లు నిజము క రాటభావషయని 

యుందుటచేతను, (శీ గాథ కృతనుగు వీథి నాటకములోని; 
శూ. కుళ్తాయుఎచికిం గోక చుట్టితి మహా $ ee 

న్వల్లుల్లిం దిలపిష్టము నె సతి $ విశ స్ప స్త వడ్డింప(గా 

పలా మంటల (చావితిలో రుచులు దోశ సంబంచు. బోనాడితి౯ 

వల్లీ ! కన్నడ రాబ్యలవీ దయ తేదా యేను (శీనాథుండన్ 

అను పద్యము: ” తల్లీ !' కన్నడ రాజ్యలమీ! యని కుషి 

యుంకుటచేతను, కాకీఖండములో ఒకర్హాటకే టక ప ద్మవన పేలి? 
అనగా. గర్లాటదేశమందున్న వురముల నెడి పద (వనమునకు 
సూర్యునివంటి వాకు ” అని తనకు విశేషణమును జేర్చుకొనుట 

చేతను, నతని కవిత్వమునం గన్నడ పదములుండుట చేతను. 



(శ్రీనాధునిబన్య స్థలము క ర్హాటక మని నిశ్చయించి, కావుననే 

మాతృభాషయేందలి యభిమానము చే “ నాకవిత్వము క ర్లాట 

భాష యనుటయు, దన మాతృదేశ మందలి యభిమానముచే 

“తల్లీ! కన్నడ రాజ్యలక్ష్మీ ” యని సంబోధించుటయు, కర్ణాట 
De రి కానందకారి యను నర్భమిచ్చు వి కేషణమును కు 

కొనుటయు నుపపన్న మగుచున్నవని నుకడువుచున్నారు. కాని 

యిది న్యాయమునకు దూరముగా నున్నదని తోంచుచున్నది. శీ 

నాథుని జన్మస్థలము కర్హాటక మని “be బెని "సేప్పినవి 

(పమాణములు కావు. 

(శ్రీనాథుని (గంథములను వినుక్శనపూర్యకముగాం. జదివిన 
చో నత+ డాం ధ దేశములో బుట్టి నెరిగి మాటాడునప్పటినుం 

డియు నాం[ధభావను మాటలాశి 'వెద్దయినపీమృట. దన మాతృ 

భామ్మాగంథములను బెక్కి_౦టేని జడ్వి పాండిత్య మలవతిచికొని 

యసాధారణ[ పజ్ఞాశోభితుం డయినట్టును, దాతితర్మడులనా.టి 

నుండియు. నన్నుసుత మై వచ్చు నిర్శళకవితాభార గలవా 

డనియు నూహింపవలయును కాని యెచ్చటనో పుట్టి యెచ్చట 

నో చెరిగి తుదకు. దెనుంగుదేశము చేరి మూండునాలుగు [గంథ 
ములు చదివినంశిమా(తేముననే పండ్తు(డయి శుష్క. విత్వము 

చెప్పుపాండుకాండని యూహింపవలసియున్నది.. శీనాథున కాంధ 
ను మాతృభాష కానిచో నెంతయు మనోహరముగా దేశీయ 

ములువాడి యతి మృదుముధురముగా (౫౦భముల (వాసి పండిత 
తృల్గ్లజుల యుల్లంబులం గొల్ల పెట్టంబాలిన నేర్పలవడుట యసంభవ 

ము. మాతృ భావలో. గవీత్వము చెప్పి మెప్పువడసిన ట్లన్ఫభావ 

లోం గవిత్వము చెప్పి యట్లు చేయుట యసంభ్థవము. ఇ ట్లతని.కవి. 
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త్వమునుబట్టియు నతని యునికినిబట్టియు నతని జన్మ స్థలము' కొండ 
వీటి సీను యని చెప్పవలసియుండంగాం గోక్లాటకము జన స్థలమను 

"ఓటి పాటిరో తెలియరాకున్నది. (శీనాథు.డే * నాకవిత్వము 
నిజము క రాటభాప, "యని చెప్ప్తుళొనెనే యదెట్లని యందు. 

శేని వినుండు. పొండి, బరికింప నను పద్యమును గుకోవి నిందా 

(పకరణమున (వాసియున్నా (డు. భీకుఖండమున నీ పద్యమునకు 

ముం దీపద్యమును బొందుపజిచి యున్నాడు. 

గీ. నికటమున నుండి (శుతిపుట $ నిష్షరముగ 
నడరి కాకులు బిట్లు వెశేదజిచినప్పు 

డుదధి రాయంచ యా5క 4 యుంట లెస్స 

సెంపరాకున్న నెంబేని. $ జనుటయొప్పు, 

ఈ (పకరణము నాలోచింపంగా (శీనాధుండొనర్చిన (గంథనుల 
లోని సంస్కృతి పద భూయిస్టము లగుపద్యిమ లను గాంచి కేవల 
మచ్చ తెను( గభిలవీంచదు కుకవులు కొండలు “ఇది సంస్కృతే పద 

భూయిప్పమైనది కాన యిది సంస్కృత కవినమేకాని తెనుంగు కన 

సముకాదని యా శేకించి యున్నట్ట'ను, విస్పష్టార్థములు గల తేలు 

గు పవములతోం జేసిన పద్భములః గాంచి .సంస్కృత భూయిప్ల 
పద్యము లభిలపి.౦చుకుకవులు కొందజు కేవల మచ్చ తెనుగు 
కవనమని యాత్నేపించినట్టును దానికి (శీనాథుండు వారిని హేళన 
చేయానిమిక్తము” ఓరీ మో రనుకొన్నట్లు నాక వితము సంస్కృత 
భావషయు(గాదు, తెనుగుభావయు(గాదు, కర్లాటభావ ” యని 

యు త్తరమిచ్చినట్టునూ హీంపవ లె అది కుకవుల మోది కోపముచే 
నన్నట్టులున్నది కాని మాతృభాషా (పేనుమును వెల్లడీం 

వ నన్నదికాదు. లేక వారి వాదమే సత్యేమై యతండు కరా 
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టమున( గవిత్వము చెస్పగలవాండే యయినచో నాం[ధ 

భావలోవ లె గర్లాటభామలోంగూడ (గంథములవాసి తనమా 

శృభాపాభిమానము నేల (పకటింపండు? “ తల్లీ ! కన్నడ రాజ్య 

లకీ ” యను నుదాహరణముగూడ వారి వాదమును నిలువ? 

జటజూలదు. ఆ ప ద్యార్థమును బాగుగా డరూజింప (శీనాథుండు 

శర్గాట జేశాధిపతుల దర్శింపంబోయి చిరకాల మచ్చట నివసించి 

తుద కెప్పటికిని తన కోర్కి_ లభింపకపోంగా విసిగివిసిగి తా నచ్చటం 

జేయు చున్నపనులను, బడుచున్నకష్టములనుగూర్చి క ర్తాట 

రాజ్య లమ్లీ: శో మొజ వెట్టుకొనుచున్నట్టు లున్నది. అందు మొదటి 

పాదము? దాను | పతిదినంబును దలపాగ మొదలగువాని దాల్చి 

రాదదర్శనార్థము పోయి విఫల మనోరథుండై వచ్చుచున్నట్లును, 

శుకుమూవు పాదముల చేత బూ-టకూటింట( దొ ననుభ వించు 

చుశ్నకష్టములను, దెలుపుచు “ఓ కన్నడ రాజ్యలవ్నీ! నీయొన్షకు 
యం వచ్చి యిట్టి యిక్క_ట్టులను బకుచుంటిని, నీకు దయలేదా! ” అని 

యభివే9 యమును సూచిం చెను, ఆ పద్య కుందు “ తల్లి ” యను 

పదము లోకనూత యశునానుము“ల లక్ష్మీ నుద్దేశించి (పయో 

" గింపంబకినదికాని మాలరృబే శాభీ రూనద్యోోతక ముగా జెప్పి 
నదికాదు. ఒకవేళ | శ్రీనాథునకుం గర్గాటకము, మారృటేశమే 
మై చికశాలము విఠోాగమును బొంది మరలా దన జేశమునకు( 

బోవుచు నీపద్యము చెన్నెనన్నచో. జికకాలము మాళ్ళ 

జేశమును వికిచి కొంత కాలముశకు మగిడివచ్చినప్పుడు సంతో 

పారిశయసూ నక ముగా జెప్పుట తగునుగాని విచారము 

ను వెకలబోయుట యనుచిత ము. “క ర్తాటకటక పద్మ వన హేళి” 

యను. విశేషణముగూడ .(శ్రీనాథు+ డనేకప ర్యాయములు 
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ర్థాటములోని (పసిద్దపట్టణములకుం బోయినట్లును దన పాండి 

స్యెతిశయమునకును, “మృదు మధు5క వితతిశయమునకను: 

చితు లై మిక్కి_లి సంతేసించుచున్న యచ్చటి వారికి. దన రాక 

రానందజనక .ముయియుండినట్టును దెలుపును గాని వే తొక 

ఏకమును నిన్థారింప(జా౭దు. శ్రీనాధుని కవితానుహోర్ల వమున 

దృట చ్చటం గానవచ్చు కన్నడపదములుగూడ నా వాదమును 

'వీింపంజూలవు. ఆం(ధిక క్రాటేశములు పరస్పరము కలిసి 

బండుటచే నాం[ధపదములందులోను నందులోని విందు 

ను బడియుండుట సవాజము. కాన యింతమా[తమున (శీనా 
డు క గ్తాటబేశ సంధవుడనుట యనాలోచితము. వారన్న శ్లు 

ఏంచిన వో హిందుస్థానీ పదములను బెక్కి_౦టిని దన కవితం 

"ప్పించిన వెద్దనాది మపహోకవులకుంగూడ జన్మస్థానముల నన్య 

'శంబుల వెదుకవలసి యున్నది. కావున జక్కంగా నాలో 

౨ప (శీనాధుండు కొండవీటినా. డనుటయే యు కృము, 
శ్రీనాథుడు కొండ వీటి రెడ్డ యాస్థానమందున్నవాండా? 

త. హేంద్ర వరమున నున్న రెడ్డ యాస్థానమున నుండెనా? 

3ని యాలాగచింపవలసి యున్నది. [శ్రీనాధుడు కొండవీటి నీవు 
ఏం బే జన్మించిన వాండయిన నను, గొండవీటి రెడ్ల మంతులు 

బుదలగువారికి? దన [గంథములను గృతియిచ్చి నను సరనులు 

నని కొండవీటి రెడ్లు తన సామర్థ వ్రమునెతింగి యాదరింపకపో 

టచేత నితండు కొండవీడు వదలి రాజమహేం[దవరమున 

డ్ యాస్థానముననే యున్నట్లు చెప్పవలసి యున్నది. కొండ 

3 పభువులు సరసులు గారనియు నత్తేని గారవింప లేరనియు. 

క్పవచ్చు. అశ్లుకానిచో. దమ్మకిందనున్న సేనానులు మొద 



నే? 

'లగువారు (శీనాథునిచే ను త్తమ [(గంథంబులు రచింపించి కళ 

నంది యతని గారవించియుండంగా నాకొండవీటిరా జొక। గంథ 

మునై నను గృతినొంది యేల గాౌరవింపడు! కావున |శ్రీనాథు 
నకు వేమారెడ్డి చీనానాయకులయిన (వెగడ య్య సింగన్న 

మొదలగువారి గొరవమునకు. బోతుడగుటచే నొక్క-_ప్పుడు 
రాజముహేం(దవరమును విడిచి యచ్చటకుం జబోవుచున్నట్లు 

సెళ్చేయింపనద్చును. కొండవీటికై ఫీ మత్తులవలన శ్రీనాథుడు 

ండవీటి రెడ్ల యా' శితు: డయిన తెలిమవచ్చుచున్నను (రీ 

ఖ్ పమాణ మేమియును ను లేకపోవుట చే వాని విశ్వసించుట లేగ 

దని నానుకతము. కొండవీటి (పభువ్చులు | గంథములు కృతి నాడ 

దక్ న లీ పోషించినట్లు గూడం గనిపింపదు. ఒక వేళ 

దన్ను. బోవించినచో (శీనాథు. డొకప్పుకయిన ఐ'రివి భాగ 
కృెతజ్ఞుండుకాక మానునా? కస్తూరిని? చ్చిన తెనుుగురాయని 

హేమపాతములో భోజనము వెట్టిన వివ్పనమం తిని. స్మ్మరిం+ 

షస జూపీన (శీనాథు: డు తను XS బోవీంచుచుండిన కొ, 

డోవీట్యిప భువులను మా(త మేల స్మరించుకొన,డు? (శీనాథుం 
'వీరభ(దాలెక్తి విద్వాంసు ముం జేత*” నని తాను వీరభ(దానె 

కాస్థాన విద్వాంను( డయినబ్టు చెప్పుకొనుటచేతను, సంతిమద। 
యందు “ కాశికా విశ్వేశుంగలిసె వీరారెడ్డి రతా రబరంళక 

లేరాయండిచ్చు ” నని యందజకం'కు ఘుందుకా భద | 

'పీర్కొనుటచేతను, కాశీఖండములో 

"లే. నై మధాది నుహా(పబంధములు సెక్కు_ 
చెప్పినాడవు మాకు నాశితుండవనఫు 
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యిపుడు చెప్ప(దొడంగిన యీా(పబంధ 

మంకితముచేయు వీరభ (దయ్య పేర. 

అని యల్లాడ వేమా రెడ్డి చెప్పినట్లు (నీనాథుండే వారి కాని 
తుండయినట్లు తెలివి త మ నిమహాకోవి రాజ 

మే హీం| దవరమున ననున్న రెడ్డ యాస్థానమున నే యున్నట్లు నిశ్చ 

యింపవచ్చును. మటియు నితండీ రెడ్డ యా(శితుడై నను సరదా 

వారినే కాచికొనియుండక్ పలుమాటు చదేశసం'చారము చేసి 

వెద్ద పెద్ద (పభువు౭ను దర్శించి వారి యను గహమునకు. చా 

(తడై యుండినవాండు. లేనిచో నతిండు నెక్కుస్థలముఅ శేగు 
టయు( బెక్క_౧ డవ లన గొరవమందుట యు నెట్లు తిటసించును? 

రాజనుహేం(ద్రవరపురెడ్డకును, గొండవీటిరెడ్లకను జుట్టతిక 
ముండుటచేశ౭ిను, గాండవీకు తనకు జన సలు నుగటచేతను 

(శీనాథుండు (సభువుల కార్యము నిర్వహించుటకో తన స్వీయ 
కార్యము నిర్వహించుటకో కొండవనిటి క ప్పటప్పటం బోయి 

యుండుట చె (శ్రీనాధు డి చ్చటివాండేయని యవ్వరెన (భమ 

పడీ “క ఫియత్తు త్తులోం జేర్చియుందుకని యోజింపనలసి యున్నది, 

వై (గంథమునుబట్టి ట్లికీనాధు జే క తాబ్బమునాంటివాండో 

యని ge, అల్లాడ వేమారెడ్డి [కీన్తు శ. 
1,484వ సంవత్సరమున చామిక్ష కోటకు సమిపమందున్న భీము 

వర భీమేశ్వర స్వామికి భూదానము చేసిన ట్లచ్చట శిలాశాసన 

ముండుట చే వేమా ెడ్డి యాకాలమున నుండెననవచ్చును. వీర 

భ (దా రెడ్డియు నప్పటీవాండే కాన వారి కా(శితు;ండయియుండిన 

శ్రీనాథుడు నప్పటివాండని యే చెప్ప నొప్పును. తన యవసాన 
దశ నా(టికి వీరభ(దారెడ్డి కాలధర్మ్మమునొందివట్టు చెప్పుటచే 
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14834 తరువాతనుగూడ నితండు జీవించియున్నట్లు తెల్లమః 

చున్నది. కొన్నింటినిబట్టి యోజింప నితండు (క్రీ. శ. 1865 (పా 
తమునంబుట్టి 1450 వఆకును జీవించినట్లు తెలియవచ్చుచున్నడి 

ఈ ఏషయమనము ముందు చదువరులు విశదముగా. జదువ(గలక 

(శీనాథు జేయేకాలమున నేయే[ గంథములు రచించి యెవ 
రికి. గృతి యొసంగెనో తెలిసికొనవలసియున్నది. ఆపార్వాపర 

మాలోచింప నతండే కొన్నియాధారములం గల్పించి య 

న్నాండు. ఈమహోకవి కాశీఖండములో. 

సీ. చిన్నారిపొన్నారి  చిజుత కూకంటినాంె 
రచియించితిని మరు+శ దాజచరిత 

నూనూగుమోనాల $ నూత్న యావనమున 

శాలివాహన స ప్ప శ శతినొడివితి 
నంతరించితి నిండు + దవ్వనంబునయందు 

వార్ష నై షధకావ్య శ మాం(ధభావ 

(బౌఢనిర్భరవయః $ పరిపాఠక మున. గొని 

యాడీతి భీ మునాశయకుని మహీమ 

గ్ (పాయ మింతకు మిగిల(ై శ వాలకుండం 

గాశికాఖండమును మహో శ | గంథ మేను 

దెలుంగుంజేసెదం గరాటశ చేశ కటక 

పద్మ వనహేళి (శ్రీనాధ $ భట్టనుకవి, 

అను పద్యమును రచించెను, దీనివలన గా శీఖండమునకు( బూ 

ర్వము నురుచాజచరి(త్ర, శాలివాహన సప్తశతి, నై షధము, 

భీనుఖండమును రచించినట్లు తెలియవచ్చుచున్నది. ఇవిగాక 
పండితారాధ్య చరిత్రము, హగవిలానము, పల్నాటి వీర చక 
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(తము, వీథిగాటకమును రచింపంబడినట్లు తెల్లమగుచున్నది. 
అందు. గాశీఖండమునకు. బూర్వమే పండితారాధ్యచరి తము, 
వీధినాటకము, పారవిలాసము, రచింపంబడినను నవి యుత్కృష్ట 

మెనవి కావన్న కారణముననో నుతి యే కారణముననో చేర్చ 

లేదని న క యున్నది. హరవిలాసము మాట మెట్లు 

న్నను పల్నాటి వీరచరితము 1445వ సంవత్సర పాంతమున 
రచింపంబడినట్లు తోచుచున్నది. హరవిలాసములో ముఖ్య(గం 
థములలో నై పధమునుమా(త్రమే పేర్కొని భీమఖండమును 

బేర్కొ_నకపోవుటచే వారవిలాసము భీమఖండమునకుం బూర్వు 
మే రచింపంబడినట్టు చెప్పవచ్చును. ఇమ్లహోక వి మరు దాజచరి 

(తమును శాలివాహన స_ప్పశతిని నిరువచేండ్ల (పాయములో నే 
రచించెను. చాని నెవ్వరికి గృతియిచ్చినట్లు కానరాదు. తరు 

వాత. బండితా రాధ్య చరి తమును రచించి వేమారెడ్డి సీనానా 

యకుండగు మామిడి_వెగడయ్య కంకితముచేసెను. తరువాత, 
దన నిండు యావనమున ననంగా. దనకు 25.80 వత్సరముల 

(పాయమున నైవధము రచించి వేమారెడ్డి సేనానాయకుండ 
యిన మొమిడి సింగన్న కంకిత మొన ర్సెను. అటుపిమ్మట హారవి 

లానము రచించి కునూారగిరి వేమా రెడ్డికి నుగంధ(దవ్యాదుల 

నొసంగు నవచి తిప్పని కంకితము వేసినట్లు తెలియవచ్చు చున ది. 

మామిడి (వెగడయ్యయు, సింగ నామాత్యుండు వేమా రెడ్డి 

సీనానాయకులని నె నై షధపద్యములవలన( దెల ల్ల మగచున్నదీ. 

కాని యతేండే వేనూ రెడ్డిగా తెలిసికొనవలసి యున్నది. ఆవం 

కంబున (కీ. శ. 1840 మొదలు 1869 వజకుం 'భాలీంచినయన 
వేమారెడ్డి యొకండుకలండు, కాని యరనిమొద్ద మామిడి (వెగ్గ 

2 : * 
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డాదుల తండి వెద్దనామాత్యుండు సేనాధిపతియై యుండిన 

తెలియవచ్చుటచే నప్పటికీ (జెగ్గడాదులు చాలకులై యు 

దురు. ఆ వేమా రెడ్డి యనంతరమున నతని మునుముందు కుమా 

రగిరి వేమా రెడ్డి రాజ్యమునకు వచ్చెను. అప్పటికి. బెక్షనామా 

త్యుండు ముదుసలివాండగుటచే. దనయుద్యోగము మానుకో 

నంగా నీ వెగడయ్యయు, సింగన్నయు నాపదవికి నియోగింపంబడి 

యుదుూు. నై షధభ_రయగు సింగన కాలమందలి వేమారెడ్డి 

యనంగాం గుమారగిరి వేమా రెడి యిని యూహింపవలసీ 

యున్నడి. ఈకుమారగిరి వేనా శక్తి శ్రీ శ. 1880వ 
(పాంతమున రాజ్యము గై కొని 1895 సంవత్సరము నత 

కును బాలించుట చేతను, హరవిలానము కృతినొందిన తిప్ప 

య్య (శీశె లమునకు మెట్లుగట్టించి యన వేమా రెడ్డి యొద్దను, 

గుమారగిరి వేమారెడ్డి మొద్ద నున్నట్లు హరవిలాసముభో స్పష్ట 

ముగా జెప్ప(బకియుండుట చేతిన , వారవిలాసము 18951408 

(పాంఠమున రచింపంబడి యుండినచేమో యని యూహింప 

వలసి యున్నది. లేక 14403 (పాంతముననే రచించినచో నన 

వేమారెడ్డి కాలమునుండీయు, సుగంధ[ద వ్యాధ్యుత్షు: 2 యున్న 

తిప్పయ్ట 'కుమారగిరి (పభుశునొద్దనే కాక యతనియనంతేరము 

నంగూడ ననలగా 1895 సంవత్సర మునకు? బైెని 45 వత్సరములః 

వజికును జీవించియుండుట యసంభవము. కావున హరవిలొ' 

సము 1440వ వత, రముల(పాంతే మున రచింపంబడె సనుటకు 

హీతు వేమియు బేదు. ఫశ 

వై్యగంథ సంభర్భము నాలేచింప (శ్రీనాథుడు (క్రీ, శ్ర? 

1865వ సంవత్సర (పాంతమునం 'బుట్టినట్టును, 1880 లోపల చే 
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మరు(చాజ చరితమును రచించినట్టును, నూత్న యావనమున 

శాలివాహన సప్తశతి | వాసినట్లు “ఇప్పుటచే 1885వ (పా౦ంత 
యున స స ప్రతిని ( వాసినట్లును, 1890వ (పాంతమున. బండితా 

రాధ చర్మితమును, 1895వ (పాంతమున ననగా దనకు ము 

ప్పదవయే(ట నై షధమును, 1405వ వత్సర (ప్రాంతమున హార 
విలాసమును, బిమట నప్పటికి. (బబలియున్న రాజముహేం(ద్ర 
వరపుశెక్ష న్నాశయిచి యచ్చటనుండి 1415, 20వ (సాంతమంన 
'భీముఖండమును, 1425, 85వ (పాంతమున కాశీఖండమును, 
వీఠభ(చాదుల యనంతరమున మగుడం గొండవీటిసీమ శే తెంచి 
చునముసలి కాలంబున ననంగా 1440, 45వ (పాంతమున( బలా టి 

'పేరచరి(తమును, రచించి యుండునని తోంచుచున్నది. కొండవీటిని 
వదలి రాడను హేరదదవరమును జేఠకపూర్వము చేశసంచా 
రము చేయుచు నాయా పుణ్యమేతములకుం బోయి యాయా 
టు తలను వర్ణించి వఏథినాటకము రచించినట్లు 
తోం చెకిం, పీనింబట్టి రమాజింప శీనాథుండు నుమారు 80 వత్సర 
ములు జీనించినట్లు' కాననశచ్చెడిని. (శీరాథు డు బేశనంచారము 
చేసి వెక్కండ | (పభువుభణాంచి గారవము వడ'సెను, అట్లు వడ 
సినబ్లు సర్వజ్ఞ సిఎగభూ పాలులి సందర్శనార్థము పోవుచు. శార 
పజ ల చెప్పిన యీ పద్యమువలనః జెలి 
యవచ్చుచున్నది 

నీ. దీనార టంశాలం * దీరమాడించితి 
దఠథ్మీణాధీశు ము త్యాలశాలం 

బలుకుందో డై తారధశభాపా మహో కావ్య 

నై మధ(గంథ సంశదర్భమునకు 
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బగులఃగొట్టించి తుశద్భట వివాద పొథి 
గాడడిండిమభట్టు $ కంచుఢక్క_6 

జర్మద కేఖర్మ కియా $ శ_క్రిరాయలయొద్దం 
చబాదుకొల్సితి సార్వశభౌామబిరుద 

"లే, మెటులు మెప్పించెదోనన్ను శ నింకమిా(ద 
రావుసింగనహీపాలు 1 ధీవిశాలు 
నిండుకొలువున నెలకొనిశయుండి నీవు 

సకలసద్దుణ నికుగుంబ $ శారదాంబ, 

దీనివలన దథ్సీ,ణాధీశ్వరుని సందర్శించి వెక్కు దీనారములం 
సినట్టును, శాన్రనాదముచేసి యోడించి గాడ డిండిము ఇ 

యొక్క. ఢక్క (బద్దలు గొట్టించినట్ట ను, రాయలను మెప్పి. 

కవిసార్వభౌమ బిరుదమందినట్లును, దెలియనగు, సర్వజ్ఞ సి! 

భూపాలుని పండితులు (శీనాథుని చాతుర్యమును గను(గో 

“కుక్క వ్రై నక్క ఫ్రై ఫణివై (కోంతిపై పిల్లి వై భూతవిల్లి వూ 6 
సమస్యనొసంగిర్ళట. అంత [శ్రీనాథుండు తత్ధ ఇముంచే 

ఉ. తక్క కోరాను సింగ వనుశభాధిపు. డర్గుల కిచ్చు చున్న చో 

దిక్కు_లలేని కర్టుని దశేధీచిని ఖేచరు వేల్చు(మాను వెం 
"వెక్కినకామభేనువు శిశబీయ్యదుల నెన్నెదవేమి యాచకా 
కుక్క వొ నక్క వూ ఫణివుశ (కోంతివై పిల్లి వై భూతపిల్లి,, 

అందులకు సంతసించి తరువాత, వారు, గోలకొండ, వ 
ముండ, పూలదండ, కొ _త్తకుండ, ననుపదములను శ్చ 

తార్ధము వచ్చున ట్లొకపద్యమును జెప్పుమున నిట్లు చెన్పెగ్య్టా 

ఓయి ధృతరాష్ట్ర ! నీకొడుకు త్త గోల 
కొండవిధ మా లముండ( గృశేమ్మండుగాచి 
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పొండుసూనుల గెల్పించు శ నండయగుచు 

నుదరనునం బూలదండ ేశకొ త్తకుండ, 

దానికీ సభవారు మిక్కిలి యచ్చెరువ్రెందిరంట, అనంతర మికవి 

సింగ భూపాలునింగూర్చి. 

క, సర్వజ్ఞ నాముభేయము 

థర్వున కే రావుసింగ $ జనపాలున కే 
యుర్వింజెల్లును నితరుని 

సర్వజ్ఞుం డనుట కుక్క శ సామజమనుళశు. 

అని నుతించి యతని మెప్పించి బవాుంముకులువడ సెన(ట, మణి యు 

నిత డాం ధరా యులయొద్ది కేగి యతని సందర్శించి కస్తూరిని 

యాచించి తెద్చిట్టు లీ (కింది చాటు పద్యము చే. దెలియవచ్చు 
చున్నది. 

శా అక్ష చ్యంబుగ సాంపరాయని $ తెలుంగాధీశ! కస్తూరికా 

భిళయూ దానము చేయు రా సుకవి రాోశ్సృం దా5కశేశికిలా 

దా మారాను చళుక్య భీమవర గంశీభ ర్వాప్పరో భామినీ 

వవో జద్వ్యయ కుంభి కుంభ ములవై శ వాసించు నవ్వాసనల్. 4 

ఇతడు బహుదేశేముబు దిరిగి బహు ఎంకితులతో వాదించి 

యనేకనపదాయములను చేశాచారములను జక్క_(గ నెతిం 
గియుడుటయే యితని కవిత్వము నత్యున్నతదశకు. దెచ్చిన 

దని చెప్పవచ్చు. మజియు కాళీఖండములో, “ వచియింతు 
వేములవాడ భీమనభంగి నుద్దండలీల నొళొ_క మాటు” నని 
చెప్పినరీతిగా నితండు భీమకవివలెం దిట్టు కవిత్టమందు:గూడ 

ఘనకవహీంచిన ట్లూహింపవచ్చును. ఇత. డొకప్పుకు పల్నాటి 

సీనుకు. బోయినప్పు డచ్చటివారు తన్ను గౌరవింపక పోవుటచే 
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నాపలా, టనున వారి నిందించినటీ (కిందిపద్యములచే నూహీం 

ల తె గ 

పవచ్చు. 

క్ల, నెములిపురి యమపురంబుగ 

యముండాయెను బసిఏ రెడ్డి శ యంతకు మిగులక్ 

యమదూాతే లెరికాంపులు 

[కమమెజుగగని దున్నలైరి $ కరణా లెల్ల. 

. గుడిమోారది కో,తిచేతను 

గుడితోవలి నంబివారి శ కోడలిచేతకా 

నడివీథి లందచేతను 

నడినొషృల యోరుగాలి * నణంగితి ననుమో. 

బో న్నకలి జొన్నయంబలి 

జొన్నన్నము జొన్నపిసరు $ జొన్న లెత ప్ప౯్ 

సన్నన్నము సున్న సుమో 

పన్నుగ. బల్నాటిసీమ $ | పజలందజికుక 

| ఊకువ్యాఘనగర (పులిపాడు) మురగంబు
క రణంబు( శేషయ్య) 

కాంపు కపివరుండు (హానుమయ్య) క సవ్రు(పుల్ల య్య) నీండు 

గుంపుగాంగం జేరి గురిజాలసీ మలో 

నోగులంత గూడి 1 రొక్క చోట, 

పయి[గంథమును బరిశీలింప నితండు "తెలుగు బేశముననే కా! 

చా నికి జుట్టుననున్న జేకములనుగూడం 
దిరిగి తన కవితాపారీ 

వ౦బువలన జనించిన యశ క్చిం(ద చం దికాకాంతిసం
త తుల 

నీయాం(ధచేశంబునే కాక తీక్కీన చేశములనుగూడ ధవళ 

యితేముగా నొనర్చిన నుహానుభావు(డని నిశ్సృయింపవచ్చున 
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భూపతులు తన్నా దరింపకపోవుట చేతనో, వారిని ' మెప్పిం 

పంజాలిన కవితాపాటవము తజుగుటచేతనో (శీనాథు( డవసాన 
Sas దీకవితా(పనంగమును విడిచి బొడ్డుపల్లెనను దాని గుత్త 
సీ సస్యములు పు పూర్తిగాన నశించుట చే సు సామ చెల్లింప 

: పలు బాధ లనుభవించి నట్లీ పద్యములవలన దెలియ చున్నది. 

సీ కవిరాజు కంఠంబు + గాణగిలించెనుగదొ 

పురవీథి నెదు రెండ 4 పొగడదండ 

సార్వభౌముని భుజా $ స్తంభమెక్కనుగ దా 

నగరివాకిటనుండు * నల్లగుండు 

ఆం(ధనై మథక_ర్ప శ యంఘ్యుగ్యంబున 
దగిలియుండెనుగ దా శే నిగళయుగము 

వీరభ (దా రెడ్డి! విదాగంనుముం జేత 

వియ్యమం డెను దా శ వెదురుగొడియ 

గ్, కృష్ణ వేణమ రొనిపోయె+ నింత ఫలము 

విలవిలాశ్సులు తినిపోయె. శ దిలలు వెసలు 

బొడ్డుపల్లెను గాడ్లతి $ మోసవోతి 

నెట్లు చెల్లింతుం ముల లేడునూర్లు. 

మతియు, 

నీ. కాళికావి శ్వేశుశ గలిసెవీరారెడ్డి 
' ర త్నాలబరంబు తే శాయండిచ్చు 

గై లాసగిరిబండె * మెలారువిభుం డేగి 

దీన వెచ్చ మేరాజుక దీర్పగలండు 

రంభ (గూడె(దెనుంగు $ రాయరావాుత్తుండు 

క స్తురికేరాజు!  (బ స్తుతింతు 



XXIV 

స్వర్షన్ధుండయ్యెవి $ స్పృనమ౫తిముజి హేను 
పా(తాన్న మెవాగ్షని $ పం క్రిం గలదు 

గీ, భాన్క_రుండు మున్నె బేవు5 $ పాలికరిగెం 
గలియుగంబున నింక శ నుండ. గష్టమనుచు 

దివిజకవివరుగుండి యల్ శ దిగ్గుకనంగ 

నరుగుచున్నాండు (శీనాథుం $ డమరపురికి. 
(శీనాథుండు వెక్కి౦టి (గంథంబుల రచించి వెక్ళం[డ కంకిత 

మొనర్చి యధికధనం శ్రార్థి ౦చియు: దుదకు నిట్టి దారి రిద్య్య మను భ 

వించుటకుం గారణ మశిని వీ స్త్రీ లౌల్యముదక్క వేతొక్క_టి 
లేదని కొందటు చెప్పుదును. న. డార్జించిన ధనము వ్యయ 

మగుట కదియీ కారణమని యూహించుట యెట్లో తెలియ 
కున్నది. “తగిన నిదర్శనములు లేకపోయినను నట్టి మహోనువాని 
యశళ్చం[దువి సకళంకునిగా( జేయుట యనుచితము. దారిద్య్ర 

మనుభవించిన మహోకన్ర లెందతో కలరు. మహోక నులు బీవతన 
మనుభవించుట మన దేశములో నే కాదు, (పతి చేశ భాషలోను 
మహోకవు లనిపించికొన్న మహోత్తులు వెక్క_౦(డు బీదవారయినట్టు 
చర్మితములవలనం డెలియవచ్చుచున్నది. ఆ కవీందుల చారి 

ద్య్రమున కెల్ల తీ లౌల్యమే కారణమందు రా? అది యనుచిత' 
మని యొవ్వరికి. దోంపదు? కావున నతని జేదటిక మునకు బారత( 

ము కారణమనుటకం కె, నతని వితరణగుణ మో యధిక కుటుం 

భరణమో హేతువనుట యర్హ నుని నా మతము. లేక వారన్న 

ట్లతీంయ యావనమున స్తీ లతో విచ్చలవిడిగా విహరించి" 

వాొడయినచో నంత కాలము జీవించుటయు, నన్ని గంథము' 

రచించు పాటవము గల్లియుండుటయు ననంభవమని శరీ! 
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శాన సా లకెల్లం దెలిసినవిషయ మే. ఇమ్మహోక వి కవిత్వధోరణి 

నిరపమానమై మహాపవాహమువ లె నిరర్షళ మైనది. ఇత 

జేధాగమువర్శించినను ముద్దులమూట గట్టుచుండును, ఇతని 
కవిత సలక్షణమెనది. (త్రికవు లంగీకరింపని (ప్రయోగముల 
గొన్నింటి నితండుచేర్చెను. కాని నిరంకుశ తము చేత నట్లు 

(పయోగించెగాని యజ్ఞత చేంగాదు. కొన్నిచోట్ల నితనికవిత్వ 
మానన్నయ భట్లాదుల కవిత్వముకం'బును నతిశయమువహిం 

చినదని చెప్పవచ్చు. కానుననె వెద్ద నాదెక వు లికని కవితాధోరణి 

ననుసరించినట్లు పూర్వకవుల ననుసరించినట్లు కనుపట్టదు. ఇంక 

నికనినై షభ(గంథము నాంధీ9 కరణము /ూర్చి కొం చెముచర్చిం 

వెవను. భట్టహర్దుని కవితాను గుంభములను దెని(గింప మహో 

కవియ% నితండు సాహసించెనుగాని వేజూకం డట్టిఘన కార్యము 
నకు సావాసింపలేండని చెప్పవచ్చును. కొన్నిచోట్ల నితండు 

మూలమును వికిచి స్వేచ గా రచించినను కొన్ని చోట్ల మూలము 

నుజక్క_(గా ననుసరించి రచింపకపోలేదు. నంన్మృతమునుండి 
'తెనుంగుసకుం చే నశక్యంబు లగు శ్లేషలను, గొన్నిసమానములను '' 

మూలములోనివే చేర్చెను. కొన్నికొన్ని భాగంబులు విమర్శిం 

చినచో (శ్రీనాథుడు కాంబట్టి తెను/గుజేయం గలిగెను; కాని 
చేజొక(డు చేయలేండని తోంపకపోదు. ఇతని యాంధీంకరణ 
మునకు గొన్ని యుదాహరణంబు లిచ్చెద. 

మూ॥ యభఫోవ్యామాన। ఖలుభోగభోజినా 

(పనవ్యా వై రోచని దస్యప త్తనమ్ 

ఏిదర్భజాయా మదన _స్తథామనో 
నలావరుద్ధం వయహసైవ వేశితః. 
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చే. అప్పుడన లా వరుద్ధతశ$నారం గూరి 
చబౌణపురమును బోని యాళ్ల మి నునము 
పుష్పబౌణాసనుండు భోగ శభోజిమైన 
వర నరోావి శేషంబు వాశేర్వముగం దజీసె. 

మూలమున “మనోనలావరుద్ధ” మనునెడ “నలావరుద్ధము, అన 
లావరుదము?' ననిపద శ్లేషయు, భోగభోజి “నయన్” అసు 
చోట్ల సర్గ శ్లేష యు జేర్ప్చంబడీనవి. ఆ-శేషము సాంధ్రమ: లో, 
దెచ్చుటకు వలనుపడమిచే (శనాథు డప్పదములనే కొనెను, 
అత. డెంతయు నాలోచించి * మనో నలావరుద్ధ ” నునుదానికి 
ఒదులుణగా '' అప్పడు అనలావరుద్ద యనియు, అప్పుడ, నలావ 
రుద్దమనియు( బద శ్రేషమఃను సరిపుచ్చినను, భో? భోజి వయళ్ళబ్ల 
ములవంటి యర్థ శ్లేషపడ ములు శెనుగన. శేకపోవుటచే నిట్టి 
శ్రేషన్గలంబులందు (శీనాధు:డు మూలములోని పదములనే 
వాడుక్ నెను. కొన్నిచోట్ల మూలను లో లేనివి చెక్కు. పదము 
లను రసపువ్రీ కె చేర్చంబడినట్టు తెలియవచ్చెడిని. 
మూ. సరస్కీ పరిశీలితుంమయా 

గమిగ రీ కృత నైక నీవృతా 
అతిధిత్సమనాయి సాదృశో; 
సదసత్సంశయ గోచరోదరీ ! 

దీనికీ. చెనుంగు. 

ము. న్ఫృుదురీతిం (బతివాసరంబుగమి కఫన భూత నానానదీ 
నదకాంతారపురీ శిలోచ యు డనై శన కాద్బుత(భీజిత 
(తీదివంబై నవిడర్భ చేశ మున నారీరశత్న ముంగాంచితికా 
నదసత్సంశయ గోచరోదరి కరకత్సంపూర్ణ చం(దాననన్, 
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ను. కనులేందీవరషండ మండితలసశ త్మా_సారతీరంబునకా 
గమికరీ రక్ళత నై కనీవృతుండనై. శకంటిన్విదర ౦బునకా 

రమణిం బల్లవపాణి పద్మనయనక్$ రాకేందు బించాననకా 

సను పీన స్తని 0 న నీనా _స్రీవిచికి $ తా సీతుశాతోదరిన్. 

అని రెండు Fey రచించెను. "రెండును మూలమునకు 

సరిగా లేదని చదివిన వారికెల్లరకు బోధపడును. ఇందు మూల 

ములో లేని యర్శమును బోధించు వెక్కు పదములను 'జేర్చినను 
బద్యములు రసవంతేము లె వ్యర్థప వదభూయి స్టములవ లె( గాన రాక 

స్వతంత్ర పద్యములవ లె కీల. కాహ్తాదమును బుట్టించు. 

చున్నవి. 

మూ. లలన న్ పర్యయంతు 

సంభావ్య ఛావ్యసి తేదజ్ఞ ఏవ 

ల వ్యేహీ చాలా  హృదిలోలశీలే 

దరాపరాద్దేషు రపిస స్మరస్యాత్ . 

ఉ. ఇప్పటి నీతలంపు తేజు $గట్టిదియానిట మోందనెప్పుడే 

చొప్పుననుండునోనిజముశ్ సుద్దియెజుంగము గానియుగ గీ: 
చన్పెడిదేమి ? చాలికలేచి త్రములంబుతేరంగలోలము లో 

తప్పునొా తాంకునో కుసుముశే ధన్వుని యేటులు దై దె వికంబుగన్ . 

ఇటం గవి మూలములోని యర్థమును మిక్కిలి పోషించెను, 

“ అంబుతరంగలోలముల్ ” అనునెడ మూలములోనున్న లోల. 

పదమునకు “అంబుతేరంగ ” యను సుపమాసముం శేప్చట 

మిక్కిలి శాభునీయమై యున్నది. 
మూ, శో నుందాకినీ నందన యోరి(హో రే 

' -జీవేభవేద్దేవి మాధవేవా 
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(శ్రియః కియాం యాతేరి యచ్చసఖ్యా 

త చ్చేత సాభావిని !' భావయస్వ, 

నీ నందనో దాన మంో దారక చ్చాయల 

విశమింపంగ నీకు! వేడ్కగా దె 

మందాకినీ పాండు+శమహిత సెక తముల 

(గడ సల్పలోని నీకుతే బి యముగా దె 

దుగ్గాబ్ది కన్యక $ తోడికోడలు గాంగ 

” నారిమమై యుంట నీశకొప్పుగా బె 

మధుకై టభారాతీశముజందిరమనిపిల్చి 

పనిగొంట నీకుశీ బాంాఛవముగాదె 

లే, మూండుసంధ్యల నీచేత మొక్కుగా ౦దు 

రవ్వరిటం దొల్లి యా వేల్పు! లెల్ల నీకు 

నరి మొక్క_౦గ నునికి భాశగ్యంబుగా దె 

ల సందేహ మమ శేం[దుశనేలి కొనుము. 

ఇందు మూలములోనున్న “ మందాకిని, నందన, చేవరి, 

యాతరి * యను నర్భమిచ్చు పదములను డెను(గున ౫ కొని 

వెంచి (వాసియున్నా(డు. మూంములోని గూఢార్థాభిక్ళాయ 

మును వివరించి స్పష్టముగా. చెచ్పెను. గీత మితని యూవోకల్సి 

తము. ఏది యెట్లయినను మూలముకంజె సికియే మిక్కిలి రన 

క నున్నదని ష్ రీజదు. 

మూ. భగ్రిషేరమ్మొశే తేణ కుషాక తేంయ 

" శ్రజేవయోా ద్యాపిన సంవృణోతి 

న వేదరుస్టేద్య సహ్నసనే( తే 
గంతాస కామఃఖలుకానున స్థాం, 

తా 
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గ. మూ,డుకన్నుల వేల్ప్సుతో$ మోహరించి 
నేడు చేహంబు లేక యుశన్నా(డు దాను 

వేయికన్నుల వేల్పుతో వి. గహించి 

వనిత యింశేమిగానున్నశవాండొ మరు(డు. 

ఇది మూలమున కన్యూ నానతిరి కమై మూలాభి పాయ 

మును జక్క_(గా వివరించున దై యుండెను. మీడియాశ్వాసము 

లోని వెక్కు. పద్యములందు, సంస్కృృతక ల్పనముల నిమహా 

మవుు డీమిడ్చినట్లు శేటొక(డు చేయంజాలడని నిశ్చయ 

ముగా జెప్పవచ్చును, ఇకను నిందుగఃతించి చర్చించిన 

ఛారత నుంత| గంథమగును, కాన (గంథవి స్తరఖభితిచే నిక విర 

మింిదను, 

వ్యాఖ్యానమును గూర్చి, కొంచెము[వాసెదను. (పొఢత్వ 

మున (సిద్ధి చెందినయాంధ్భపబంధములలో శృంగార నై మధ 

మొకటియని చెప్పవచ్చును. వ్యాఖ్యాన సాహాయ్యం౦బు లేకుండ 

నిట్టి గంథము నర్థము చేసికొనుట .సామాన్యులశేకాక పండి 
తులకు(గూడ నలవికాదేమోయని సంశయింపవలసియున్నది. 

సంఖీ ప్ప్రవ్యాఖ్యానమైన శేకపోవుటచే మహా రణ్యమువలె 
దువ్ప్రవేశ మగున్మీగంథమునకు ఘంటాపథమువంటి వ్యా 

ఖ్యానము చేయించి (పకటించి లోకోపకారము చేయం. 

దలంచి యిప్పటికి సరిగా నాలుగేండ్హ్మకిందటనే (శీమచానంద 
యంతాాలయమువారు నా కీ పని నప్పగించిరి. అది మిక్కిలి కష్ట 
సాధ్య మైనను, నాళ క్రి వినియోగించి నై వధ మహారణ్యము 

లోనికి ఘంటాపథము గాకపోయిన జిత్తు దారి నేర్చాటు చేయు 

టయు( గొంత లోకోపకారమే యగునని తలంచి యప్పని నారం 
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భించితి. స్వల్పకాలములోనే 4 ఆశ్వాసములు స వ్యాఖ్యాన 

ముగా నచ్చొొత్రింపంబడినను దక్కినభాగమును (శీఘుకాల 
ములో ముగించునంతటి యవకాళము మాయంతాలయము 

ారికిం జిక్కినదికాదు. అందుచే న్నీ గంథమును (బకటింప నింత 
"కాలముప క్పైను.విలంబమయిన[ గంథము ముగించినందులకానంద 

ముడదాయంతొాలయము వారికీ నెంతయు( గృతే జ్ఞుడను. 

(శీవహర్ష మహాకవి కల్పనములకు. దన కల్ప నాతిశయమును 
.దోడ్పజిచి [కీనాథునివంటి నుహాకవి వ్రాసిన యీ గంథము 
నభిపా9ాయములను నున్నదివున్నట్టు దీయనావంటివానికి సుక రము 

గాదు. అయినను బండితుల యభిప్రాయములను గ కొనియు,మూ 

'అంబును, దాని వ్యాఖ్యానములను, నాధారముగా( చేసికొనియు 

నాశ క్రినంతయు నుపయోగించి నై షధగూఢార్థములను డెలు 

పునదగుటచే గూఢార[(పకాశికయను నామమున నొక వ్యా 

ఖ్యానము (వాసితిని. | గంథమునకు వ్యాఖ్యానము చశేయుటకంటె 

నచ్చు.పతులలోనున్న తప్పులను దిసుటయే యధికకష కుమ్మ. 

అది యట్టి (శ్రమకరంజై నను నోర్చి వా9:త(సతులను బట్టియు, 

మూలమునుబట్టియు. జెక్కు సలంబులగల ప్వులను దిద్దు 

టకు గారణముల నాయాసలంబులలో నీ వివరించియుంకుట చే 

నిట వివరింప బని లేదు, * వ్యాఖ్యాబుద్ధిబలా వేయా '” యన్నట్లు 

నాబుద్దికీ సాధ్యముగాని యభి పాయములు నుతీకెందఆు బుద్ధి, 

మంతులకు సాధ్యము కావచ్చును. నా దానియందు(గల తప్పు. 

టభిప్రాయములను నున్నించి సదభిపాాయములను దెల్పినవోం 
బునర్షు[దణమందు సవరించుకొందు. ఈనై వధపద్యముల 
'శాక్పర్యార్ణములను, నలంకారములను, స్పష్టముగా డెల్పు 
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టకే వాయ(బకిన దగుటచే నీవ్యాఖ్యాన నుందు బాఠకులకు 
విసువ్రదలం బుట్టించు నిఘంటువులను, ను దాహరణంబులను 

జేర్పనందులకు తుమింతుకుగాక, అట్లని యూరకుండక మాటు 

మూలపదములకు మొత మచ్చటచ్చట నిఘంటువుల జేర్చితిని.. 
ర త్యాదిఘట్టములందు పద్యముల కర కరము విరిపిగ (బూాయుట య 

నుచితెమని క ఠినపదముల కర్గము (పౌయంబడియె. స _ప్పమాశ్యా 

సమున 18వ పద్యమున యతిమాని కోవానీ యతిధి యనుదానికి 

మోజుగా “యతిమాచకమ్మ గొడాా” లని పొరపాటువలన( బడి 

నది, కాన దానిదిద్దుకొనం జదువరులు (పార్థితులు. అచ్చు(పతుల 

లోం గుప్పలుగాబకియున్న తప్పులనెడీ మహాగణ్యమును ేదిం 

చుటకు( గుఠతారమనందగిన యొక తాటి యాకుల పతి నొనంగిన 

వారును, బొబ్బిలి మాస్థానకవులును నగు (బహ్మశీమండ లేముల 
సీతారామ శా స్తులవారికిం గృతజ్ఞ తావందనము లర్చిం చెదను. 
మూలమునను నా వ్యాఖ్యా నమువను గల లను య 

య్యెయమెడల మజీంత చక్క-నియర్గము యవరించిి నా వ్యాఖ్య 

శతయోూ 'మెంజుగుగూర్చి మీక్కీలియు సాయము చూపిన 

వారును, నానంద ము దాతల శాలాపండితులును నగు, తం. 

తేవచె న్చెరుమూళ్ల య్యగారికిని, తగినంత ధనవ్యయమున కోర్చి 

యో వ్యాఖ్యానసహీతే నై షధమును (బకటించి నా కష్టమును 

సఫలము గావించినందులకు “ఆర్” వేంక కుశ్వర్ , అండ్ కంవెనీ 

వారికిని నెంతయు'! గృతజ్ఞుండను. 

సంస్క్భృతపొఠ శాల |) ఇట్లు, 
విజయనగరము. విన్నవించు విధేయు(డు, 

65-1914. కేతవరపు. వేంకటశా స్త్రీ. 





ప్రథమాశ్వాసము. 

రామాకుచమండలీమృగమదశ 
మ్ (శీగంధసంవాసిత 

[| స్పారోదారభుజాంతరుండు ధరణీశే 

[[  సంశ్లేషనంభావనా | 
[మ పారీణుండు కృతారు. జేయు. గరుణాశే 

మ. పాథోధి rl 3 డిం 

పారకామామిడి వెద్దమం(తిసుతు సిం$ 

గామాత్యచూడామణిన్ వ 

అవ;_...కఏ తాను ('బారంభించినగంథము నిర్విఘ్నుముగాం 

బరిసమా ప్పి నొందుటకుం. దొలుత మంగళము నాచరించువా. 

డై “ఆశీర్న మస్కి్యయావ స్తు నిగ్దేశోవా౭_పితన్సు ఖమ్' అను వచ 
నముచొప్పున (గంథాదిని ఆశీరూపమైన మంగళము నాచరించు 
గ్తన్నాండు. 
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టీ. శ్రీరామా... ...భుజాంతరుండు- శ్రీరామాఇ శ్రీమహోల క్షీయొక్క_, కు 
చమండలీ = వటువలగు _స్పనప్ర దేశ ములయందలి, మృగమద =కన్తూరి చేతను, 

(శీగంధ జమం చిగంధము చేతను, సంవానీత్ = పరిమళింప6 జేయంబడి నట్టిదియు, 

స్పారజ పెద్దదయినదియం, ఊ దార=విళాలమయినదియు, అగు, భుజాంతరుండు= 

వక్షస్థలము గలవాడును, ధరశీ... పారీణుండు _ధరణీ = భూమియొక్క, 

సంశ్షేవ, ఇ అలింగనమున్వు సంభావనా = గౌరవించుటయందు, పారీణుండు= 

మిక్కిలి నేర్చరియయినవాండును, క ుణాపాఫోధి=దయానము దుండును ఆ 

గు పదాతం(డు=పదృ ములపంటి నే తయులు గలవాడు. అనం౫గా-విష్ణుమూ ర్తి, 

మామిడి పెద్దమం తిసుతు౯ ఇమామిడి పెద్ద మంతి మొక్క కుమారుండగ్క నసీం శా 

మార్య చూడామణిక్ = సీంగన్నయెడి పేరుగల మం, తి శేషుని కృ తార్థం 

జేయుక = నెజవేర ఎబడీన సమ _సకార్యములు గలవానినిగాంజేయు. గార; 

ఇట మృగమదసువానితభుజాంతరత్వముతోడ ధరణీ నంశేషసంభావనను 
జెప్పుటపలనిసారస్య మేమన:--- (శీవిష్ణుదేవుండు తాను భూదేవి సుష క్తము 

గాం గౌయలించుకొన్నయెడల (శీ దేవికిం గోపముగలుగుననితీలంచి, మొదట (శీ 

దేవిని గాగలించుకొని యా మెకుణములందలి కస్తూరి తినవక్షమందు నంటుకొ 
న్నవీదప భూదేవిని గా(గలించెననియు భూమి నల్ల నిదిగనుక నల్లని! నూరియం 

దామె సువ్య క్తృముగా6 దోంపకుండేననియు భావము స్ఫురించుచున్నది. ఇటో శ 

గంధళబ్దముచే “గన్ధవతీ పృథివి ఆని యున్నదికాన ట్రీభూమిగంధము కన్తూ 
రిగంధమునందుమాటుపడి యుండెనని యొక సారన్యము గుదురుచున్నది; “సం 
వానీరి శ్ర ద్రహరదలి “నం” అనునుపనర్గ్ముచే స్ఫారో దార మైన భుజాంఠరము 

మిక్కిలి వానితమగు నంతయధికముగా( గన్తూరియంటుట చే భూదేవి యందు6 
గనుపట్టకుండెననియు, శేవలధరణీసంశేనయు” ను గావించిచా(డని చెప్పక 
ధరణీనంశేనపు సంభావన యందు “పారీణుళ? డనుటచేం గాంలి పదరించుట 
యందలి మెల పునుచేకుపును నూచితములు. కవి కృతిపతికి6 బరమాభ్యుద య 
ము గలుగుట క్రైయిందు విశ్గువ్రకణ లక్షీ దీవ్యాలింగనో త్రరశాల సుకు భూ కే 
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న్యాలింగన కాలమునునగు పరమానందానుభవసమయము ననుసంధించెను. నబీ 

యు నద్దేవునకు |శ్రీపతిత్వమును భూపతిత్వమును పకి ంచుటచే నట్టి దేవునివలన € 

గృతిపతికి (శ్రీసమృద్ధియు భూసమృద్ధియు( గలుగు(గాకయని యాశయము. 

తా. (శీజేవి గబ్బిగుబ్బలయందలి కన్వూరి కాశీగంధముల చేత బరిమళింప. 

జేయంబడినట్టి మిక్కి.లి గొప్ప వక్షస్థలము గలవాడును, భూదేవి నాలింగ 

నముచేసనీ కొనుటయందు దము డయినవా(డును, దయాసము[దుండునగు 

విష్ణుమూర్తి మామిడి పెద్దమంత్రిగారి కుమారు డయినసింగ నామాత్యుని, నత6 

డు తలంచిన కార్యముల నన్నింటిని "నిజ వేర్చి రఖీంచుగాత. 

మ. కనకమోణిధరంబు కార్షుకముగాం $ గ్యద్రూతనూజుండు శిం 
జినిగా మాధవుం డము గాం బురము లశేశీ గా కదోళ్ళ కీ గె 

| — CR కా 

ల్పినజో చశ్వరు డిచ్చు గాత జయలో కీ నుస్టిరె శ్వర్యతో 
యుల 

ను 9 శ అల్య భనముల్ వెద్రయసింగ మంత్రికి జగశత్పంఖ్యాత సత్కీ_ రి, కిన్. 
టీ. కనకతథోణిధరంబు =బంగారుకొండ - అనగా మేరుపర్యతమనుట, 

శారుకము కాక్ =ధనువు కాగాక దూతేనూజాండు = ఆదిశేషుడు, శింజి 

నిగా =అల్లె తాడుకాంగా, మాధవుండు=విష్ణుమూ రర్షి, అము”గాక్ = బాణము 

Tm, ఆశీ కాక దోళ్ళ క్లి_ అలీ ఇ=గొప్పదయిన, ఏక = ముఖ్యమయిన, దోళ్ళ 

క్రీ ఇ బాహాసామర్థ బ్రముచే, పురములుజ(త్రిప్రరములను, గెల్సినబోదు= సెల్ ఏన 

పీరుండగు, ఈశ్వరుడు = శంకరుండు, జగత్... ...కీర్హికి౯ జగత్ జలోక 

మునందు, (ప్రఖ్యాత ఇ ప్రసీద్ధి చెందిన, సత్కీ_ ర్రికిక్ =మంచియశస్సు గలవాందైన, 

"పిద్దయనీంగమంత్రికీ్ ఆపెద్దమంతిగారి నీంగన్నకు, జియ.. .శోభనముల్ _జ 

యజశ[తుజయమ నెడి,లశ్షీ =సంప త్తిని, సుర ఐశ్వర్య=మిక్కి-లి నిశ్చలమయి 

నయైళ సర్యమును; అ నెడుళోభ నముల్ =శుభ ములను, ఇచ్చు (గారీ ఐఒసంగులగాకం 

బంగారుకొండ విల్లు. ేషుండు నారి. విస్ణుండమ్ము. ఇట్టి యన న్యసామాన్యపరిక 

రముచే ననన్యశక్యయులైన |త్రిపురములను నీళ్వరుండు జయిం చినట్టివాండు గావు 

నీ కృతిపతి! జయలశ్షీనిచ్చు + గాతయనుట, ఈశ్వరుండు శావున సుక్టి రై శ్వ 

ర్యమునిచ్చు£ గాతయని చమత్కారము. , 
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తా. మేకుపర్యతమును విల్లుగాం జేనకొని యనంతు. నౌ తాడుగాం వేని 

కొని నారాయణుని బాణముగా వేసికొని యమితీమరున చొహోబలను చేర 

(దిఫురముల సంనారించి జయముగొన్న యీశ్వరుండు నీంగనమేం;తికి జయసం 

పత్తిని, వెళ్వర్యము ననుశుభములను నొసంగి రజ్నీంచుంగాక. 

ఉ. హాోటక౫గర్ను చేత: గముశలాస నుచేం జతురాస్యకంకశ్ళం 

గాటక ఏీఢకాకృత వికాహాచతుశ్ళుతి చేత దేవతా 
కోటికిరీటినంఘటిీత కకోనుల వాదనరోజుచే జగ 

న్నాటకసూ తిచేతగృకిశ నాథుః:డుగాంచు:జిరాయురున్న తుల్, 

టీ. నోటక గర్భు చేతి౯ _ హాటక = సువర్ల వికారమయిన యండ మే, గర్భ = 

ము పారణ యాండము ఉత్స తిపానముగా ౫లవానిచేతేను- సృషికి( బూర 
అవి గు లల a 

పుట్లినట్లును, నాయండమునుండి చతుర్తుఖుం డుద్భవించినట్లును జిప్పుదుకు. కమ 

లాననుచేక్ = పద్శ మేసీంహాసనముగా 6౫ ల వానిేతన్సు, చితుకాస్య... కుతి 
చేతల _శతుర్ = వాలుగయిన, ఆస =వసనములుగ ల్కకి 05 జకుత్ఫుక య సెడ్, శృం 

గాటకవీథ కా= నాలుగు తోవలుకల సెడుచోటయిన మీయందు కృత = చెయ 

పడిన, విగాహ=సంచారము ౫ల, చతుళ్ళుంతి చేశ౯ా = నాలుగయి వేదములు 

గలవాని చేతను. అనలా (ైవ్లా కంఠముననుండ నాలుగు వదనములమూల 

ము” వెడక్వచ్చుచున్న నాలుగువేవములు “లవాండని ఖభావము, దేవతా... 
సరోజు చేతల - చే. తా=సురలయొక్క_ , ౫48 =సమావాముయొక్క_, కిరీట= కీ 
టములచేత్య సంఘటిత తాొకంబడుదున్న ట్రియు, వోమలజమృదుసయివ, పా 
దసరోజు చే౯ = పాదపద్య ములు గలవాని చేత._...అవ (గా సమ _న్దజేనతీల చేతను 
వాకికిరీటములు తనయడుగులు సోంకునట్లు నమస్కరింప బడుచున్న వాండనిభా 
నము, జగ న్నా టక నూతి చేతల _జగర =లోక దు శెడి, నాటక = నాటకము 

నక్కు న్యూతిచేళళ = స్త్యూళధారునిపంటివా.: చేత _ అనంగా నాటకములను 
న్యూతధాకుండు నడ పుచున్నట్లుగా లోకములను (బవర్ని ంపంజేయు చున్న వాం 
డగు (బవ్లా చేత, కృతినా భుండు =కృతిపతి యయిన గంగ నామాత్యూ (క్కు చిరా 
యున్న తుల్ = పూర్జాయువును మహోన్నతియును, కాంచుకొ =పొందు( 



టీ కా తాత్పర్య సహితము. ర్ 

శాక, హాటక మున బుట్టి, కమలాసనమును మెట్టి, చతు శ్వేదముల నఢిగమించి, 

కేపతాఫాజ్యపాదు(డై, జగముల నెల్లి ప_ర్లీల్లంజేయునట్లి యున్నతి గాంచిన 
Ca ణా అటి గి లు 

బవ కృతిపతి కున్నతి. జేయు(గాత యనియు “ఆయువమ్యంక మలా సనోవిత 

రళొార్ ” అనుపచనముచొష్పృన నాయం రాతయగుట చే బూర్థాయుక్షాయము 

నిచ్చు గాతయవియు. నాళయము. ““డతుకానన_...[శుతి చేత” ఆనువిశేష. 

అముసలన ఎల్ల పుడు టెమ్హా వేదములు బకించుచున్న వా(డు గావున బరకివూత్ 

మయిన వాక్కులు ౫లవాండగుటంచేసీ యితొనివాక్య పకారమునం జిరాయువు 

౫లుగుననియు, వేదో క్షమయిన మాయువు నీ గలవాండనియు సారస్య ము 

స్ఫురించుచున్న ది. 

తా. హీర ణ్యగ ర్ఫు(డును, పద్మ సింహాననుండున్సు నాలుగు ముఖములుగల 
క్త ' 

కుత్తుక యను శృంగాటక స థియందు సంచారము చేయుచున్న నాలుగు వేదము 

లు గలనా(డును, సమ స్తదేవతల చేతనునమస్క_ [0పలుడుచున్న వాడును, జగ 

న్నాటక నూతి గారియు నగ్ముబహవువలన( గతి నాయకు డయిననసీంగ నామా 
= 

త్యు(డు ప5ప్తూర్హాయు వును మవశోన్నతియును బడయు (గాకి. 

శా, జేజే యంచు భజం నిష్ట ఫలసంకీసిద్ధుల్ మడి గోరిని 

ర్వా చ వొఢకృపావలంబునిం గట పన్యఎదిదానా ఎబుని౨ 

బూజాతత్సర చేవ దాననక దఎశ బు౯ బాల శేళీకలా 

రావత్కొ_తుకరంజితోరగపతిశ[ పాలంబు హేరంబునిన్, 4 

ట్. ఇష్ట్రఫలసంసిద్ధుల్ - ఇష్టజ:-రంబడీన, ఖలజ ఖలముయొక్క్క_, సంసీద్ధుల్ 

జ[పాప్రులను, మదిక్ =మనస్సునందు, కోరిజయ పేశీంచీ, నిర్వాష్టజ... లంబు 

నిక _నిర్వా బ్రద = నస్పాతుక యును, (పౌఢ =ఇ దారిమునయిన, కృషపా=దయకు, 

ఆసలంబునిక్ =ఆవరషయినట్లివా(డును, కట్యపస్యండిడా నాంబునిక -కట=ద 

వుడలపలన, (పన్యంది= సవించుచున్న, జానాంబునిక్ =మద జలము గలవా(డు 

నుుపూజా...క దంబు౯ -వూజాజరీన్ను6 బూజించుటయందు, రత్నర =ఆన క్షు 

వైన దేవడానవ= దేపకలయొక్చ_ యు రాక్షసులయొక.యు, కదంబునిక్ = 

నమూవాము ౫ లవా(డును,ఛాల.. . (పాలంబునిక్ అః బాలకేలీకలా= బాల్టకీడా 
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చాతుర్యము చే రాజత్ =(పకాళించుచున్న, కౌతుక =కాతూవాలముచేత, రం 

జిఠ= రంగు వేయబడిన ఉరగపతి= సర్పరాజాన్కు (పాలంబుల = హీరముగాల 

గలచాండునగు, హేరంబునికొ ఎవి ఘ్నేశ్వరుని, జే జే యంచుక జనమస్కా-రమని 

పలుకుచు, భజింతును= సేవింతును. 

ఇట “కట... దానాంబునిక  * దానళబ్దస్వారన్యముచే ఎడతెగని దాన 

ఛారలుగలవాండు- అనలగా మిక్కి లిదాతయనుట స్ఫురించుచున్న ది. కృప 

నిర్యా సజ మైనది; దానధారయెప్పుడను గలడు, బేవచానవులకును బూజ్యా6 

డగునట్టిమహిమగలవాండు; చాల్యదశయందే "భీసునిపంటివానిని నవలీల హోర 

ముగా వేసికొన్న ట్రి మహాళ క్లిమంతు(డు. ఏపంవిధా ేకగుణ పభాప సంపన్ను 6 

డు గావున నేయిష్ట ఫల సం సిద్ధుల ౫ భ జింతునని సంనీద్ధి బహువచనమునస్ఫురితము, 

శౌ. నిస్తే తుకమయిన దయారసమున శాధారుండును, గండస్థలముల 

నుండి (సవించుచున్న మదజిలము గలవాండుమ, సమ _న్లసురాసురలచేం బూ 

జింపంబడుచున్నవాందున్యు జిన్న తనమునండే నాటలయందలి వేడుకంబట్టి' సర్బ 
రాజునకు రంగువేసీ హారము గా ధరంచినవాండునగు వినాయకునికి నమన్కరిం 
చుచు నివ్రఫలములను బొందుటకె సంలేతము మనస్సునందుభ జించుచుందును. 

నీ. సింహాసనము చారుశీసిత పుండరీకంబు 

చెలికత్తె జిలుచౌరుశేపలుకుచిలుక 

శృంగారకుసుమంబు $ చిన్ని చుక్క_లరాజు 

పసిడికిన్నరవీణ  పలుకుదోడు 

నలువ నె మ్మోముందశమ్ములు శకేళిగ్ళహములు 

తలుకుటద్దంబు సశేత్కవ్రులమనను 

వే దాదివిద్యలు $ విగారణస్థలము లు 

చక్క_నిరాయంచ  మెక్కి_రింత 

"లే. యెపుడు శేజీవి కాజేవి $ యిందుకుంద 

చంద్రచందనమం డారశ సాకవర్హ 



శారదాదేవి మానమకశస్వాంతవీథి 

నిండువేడుక విహరించు * చుండు(గార. ర్ 

టీ. ఎపుడుక = ఎల్లప్పుడు, ఏడేవికిక = ఏసరస్వతీజేవికి, చారునితపుం 

డరీకంబు - చారు = సుందరమయిన _నీతపుండరీకంబు = 'తెల్లదామరవూ 

వు, సింహాసనము ఇ సీంగపుగద్దియయ ఒప్పక్ (అని (క్రియాపద మ 

ఛ్యాహారము చేసి యిీపద్యమున€ (బతివాక్యమునయందు( జేర్చప లెను) = 

(పశాళించునో ఏదేవికిక = ఏసరస్వతికి, జిలుబారుపలుకుచిలుక = ముద్ద 

లొలుకు పలుకులు గలయట్టి చిలుక, చెలిక లె = సఖియె ఒప్వకొ; చిన్నిచు 

కలరాజు = బాలదందుండు, ఏదేవికిక్ = ఏసరస్యతికి, శృంగారకుసు 

మంబు - శృంగార కలంకారి ర మగు, కుసనుమంబు = పుష్పమయి, ఒప్పుక ; 

ఏదేవికిక = ఏసరస్యతికి, పలుకుందోడు = పలుకరించుటకు( దోడు, పనిండికి 

న్నృెరవీణా = బంగారపు కిన్నెరయనుప్ గె యయి, ఒప్పుక , ఏదేవికీక్ = ఏన 

రన్వతికి, *ీళీగృవాములు = క్రీ డామండిరములు, నలువనామోము(దములు నలు క 4 
వ = (బహ్తయొక్క_, నెమ్లోముందమ్ములు= ముఖపద్మ ములయి, ఒప్పుక్ ) ఏటేవి 

కిక = ఏసరస్వతికి, సత్కువులమనను _ సత్క్వుల = రసేఎలగు కవీశ్వరుల 

యొక. ,మనసు = చి త్రము, తిశుకుటద్దంబు ఇనిగ్గుటీద్దమయి, ఒప్పల్ _ అన6గా 

నద్దమునందువ లె( గవులయొక్కు హృదయంబులయందు( |బతిఫలించు నను 

ట,ఏ దేవికి్ = ఏసరన్వ తికి, విహరణస్థలములు =వివారింప(దగినచోట్లు, వేచాదివి 

ద్యలు = వేదములు మొదలగువిద్యలయి, ఒప్పుల; ఏ దేవికిక = ఏసరిస్వతికి ఎ 

కిరింత = వావానమ్ము చక్కొ-నిరొయంచ = సుందరమగు రాజవాంనమయి, 

ఒప్పుక్ , ఆదేవి = ఆదిష్యశాంతేయు, ఇందు... సారవఐర్ల - ఇందు=చందు(డు, 

కుందజమలెలు, చంద జ పదుకప్యరము చందన = మంచిగందము, మందా 
ణా (. లబ నీ న్ 

రజకల్పస్ఫృకుములు వీని విల్కెసారజనిగ్ధయిన్క వర్థజ దేవాచ్భాయ గలట్టియుళా 

రజాదేవిజసరన్వతి, నూనుకస్వాంఠ వీథిక్ - మామక = నాసంబంధియగు, స్వాంత 

వీథికొ = చిర్తమునందు నిందుజేడుకల్ = వూర్ణ్మ మయిన జేడుక తో, వివా 

రించుచుంకుగార = ఆడుకొనుచుండుల౫ాక. 
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తా. ఏసరస్వతీజేవికి( బుండరీకము సీంహాసనమయిి, చిలుక చెలిక తేయయి, 

చందుండు శృం గారఫుస్సమయిి మాటతోడు కన్నె రయనునట్టి వీణాయె *ేళీ 
మందిరములు [బవ్శాముఖపద్మములయి, కవీశ్య్వరుమానసము .తళ్కు_టద్దమయి, వి 

హోరన్థలములు జేదయులు మొద లగువిద్య లయ వావానము రాజవాంన మై యొ 

ప్పునో యట్రియు, చందకుంచాదుల ఛాయసంటి ఛాయ గలిగయొప్పుచున్న యా 

సరస్వతీ దేవి జాచి త్రమునం డెల్లప్పుడు సంచకించు6శాక. 

వ. అని యిష్ట దేవతా ప్రార్థనంబు చేసి, 6 

అర్థము సులభ ము. 

నీ ప్యాసవాల్లీ, కీ సంశీయమి వాక్పుధా౦భోధి 

లోలోర్మి పం కుల శ నోలలాడి 

భట్ట చాణముయూర శీభారతీసండర్భ 

సౌభాగ్యగరిమంబు శ సం్యగహించి 

భాససౌమిల్లక శ పతిభాసమున్నే షు 

హేలావిశేవంబు 1 నిచ్చగించి 
మాఘభారవివచోశమకర ఏదవిపష్యుంవ 

చమూధుక్యమునకు స మృడనునొంది. 

చే.కాళిదాను మవంబులోం $ షరి (మొక్కి 

రాజ శేఖరుం గవిఠరాజుం $ (బ స్తుతించి 

ధీరమతి నన్న పార్యుని * దిక్కయజ్వ 
శంభుదాసునిం గర మి $ సన్నుతించి. 7 

టీ. వ్యాన...పంక్షులక్ - వ్యాస సంయమి = వ్యాసమహామునియొక్క_ 

యు, వాల్మీకి సంయము = వాల్మీకీముని యొక్కయు, వాక్ జ వాక్యముల నెడి, 

సుధాంభోధి = అమృతసమ్ముదముయొక్క_, లోల = చలించుచున్న, టఊర్ష్మిపం 

కుల్ = తరంగపం క్రలయందు, సీలలాడి= ఈందులాడి, అనగా వాసు 

డు వాలీ కి రచించిన భారతాద్మి గంథములను రామాయణ మను(గంథమును జ 



క్క జదివికొని యందలిరసము ననుభవించియనుట, భట్ట. ..గరిమంబు- 

భట్టబొణ = భట్టబాణు(డను కవీశ్వరునియొక్కయు, మయూర్ = మయూ 

రుండను కవీశ్వరునియొక్కయు, భారతీ = వాక్యములయొక ్క్స, సందర్భ సౌథా 

గ్య = సందర్భ సంపదయొక్క_, గరిమంబు = పెంపును, సంగహీంచి = సంపా 

దించి- అనల గా భట్రచాణు(డు మయూామ(డు ననుక వీశ్వరులు రచించిన కావ్య 

ములసందర్భ ములను బాగుగా. టెలిసికొని, భాస. ..విశేషంబు-భాస= ఫోసు 

డనుక వియొక్కయు, సౌమిల్లక =సౌమిల్లకుండను కవియొకయు, పతిభాజ 

(కొ_త్తకొ త్తవికాసముగల బుద్ధియొకి (ాసమువ్తేవ=వి కాసముయొక్క_, హేలా 

విశేషంబు=లీలలయొక్క_ వైఖకళి ఇచ్చగించి=ఇప్త్రపడి - అనంగా భానసౌ 

మిల్లాది కివీశ్వరులు తమ్మ పతిభావిశేషముచే రచించినకావ్యములయందలి 

లీశామహీమళమును మనస్సునకు బట్టించికొని యనుట, .మాఘ...మౌాధుర్య 

మునకుక్ - మాఘజ=మాఘు6డ నెడి క వియొకళయు, భారపి=భారవి యనెడి 

కవి మొక గాయం, వచస్ = వాక్యముల నెడి, మకరంద నివ్యంద =మక రంద( పవా 

వాముయొక్కా, మాధుర్యమువకుః ' =తియ్య (ద నమునక్షు, సమ్మవముక్ =సంతేసము 

న్కు ఒంది=పొంది - అనః౫ా మాఘభారవిక వీశ్చరులచే రచితములై మకరం 

దములొలుకునట్రి కావ్యములను( జక్యాంగాల జదివి అను శాళిదాసుక్ = 

కాళిదాసుండను మహోకవిని, మనంబులోక్ - మనస్సునందు, కాంచి = 

చూచి. అనలా. దలంచి, మొక_=నమస్క_రించి,కవిరా జుక్ జక వులలో గ్రే 

ష్టుండయిన, రాజ శేఖరుక్ = రాజ శే ఖరు6 డనుక వీళ్ళరుని, (పస్తుతించి= సో త 

ము'చేసీ, ధీరిమతిక్ =నిశృలమయిన బుద్ధిగల, నన్న పార్యనిక్ =నన్నయభట్లా 

రకున్కితిక్కయజ్బక్ =తీకి ,_నసోమయా జిని, శంభు దాసునిక్ = ఎక్కా ప్రగ్గడను, 

కరయు=మికి..లి, అర్థిక = అక్క. ఆతో సన్ను తించి= సో త్రము చేసి, 

తా. ఈపద్యమున6 గ వీశ్వరులకు నమస్కారము చేయుచు న్నా నని ె ప్పక 

(గంధక ర్త యాయాకవీశ్వరుల [గంథములంజడివియందలిసాన మును (గహీంచి 

నాండనని వెప్పుటచే నితన్నిగంథ మాయాకి వుల (గ్రంథముళలయందున్న చూ 

శ్కారములపంటి, చమ త్కారములు కలదగుట చే మిగులనింపు గానుండునణ = గాత 
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చుచున్నది. మజీయు బూర్వక విచందులు 'శెన్పీనవివయముల బే జశెప్పు 

చున్నానుగాని చేను (గొత్తగా జేనీన దేదియు లేదుసు(డీయని యవాంగారపరి 

హారము చేసికొన్న ట్లుగూడ స్ఫురించుచున్నది. 

వ, నవరసభావానుబంధబంధురంబు గా నొక్క(ప్రబంధంబు ని 
ర్మింపం దలంచి కౌతూహలాధీనమాననుండ నై తన్నవో 

(ప్రబంధ ప్రారంభంబున కుం _ దగినపుణ్యన్లోక పురాతన మేహ 

రాజచరితం బెయ్యదియొకో యని వితెర్కి_ంచు చున్ననను 
యంబున. 8 

టీ, నవ... బంధురంబు గాక్ ,నవరస= శృం గారవీ ంాదులగుల్ మిదిరి సములను 

"వెలుపరించు, ఫావ+* ఫావములయొకి ్క_, అనుబంధ =సంబంధముచే, బంధురంబు 

గా=అఈతిశయించునట్టుగా, ఒక్క_(పబంధంబుక ఆఒక కొప్యమును నిర్మింపక్ 

తలంచి= రచింప నిశ్చయించి, కాతూవాలాధీన మానసుండ ౫ = కొతూవాలము 

నకు _ లోయబడినమనన్సు కలవాడా, గర్ .. (పారంభ మునకు _తన్గ హ్మోప 

బంధ =ఆగొప్ప[పబంధముయొక్క_, పారంభ యునకక్ = మొదలిడుటకుత్1న , 

+౭ చరి తంబు -తేగిన= అర్హ మైన, ప్రణ్యళ్లోక = పవిత్రేమయినకీ రి గల, ఫు 

రాతనజ(పా-చీనుండయిన్యమవో రాజజ గొప్పరాజు యొక), చర్మితింబుజ చారి. త 

ముఎయ్యది ఒకో ఆని=జఏది కలదో యని, వితర్కించుచుక్ =ఆలోచించుచు, 

ఉన్న సమయమున, 

స్తీ తనకృపాణము సముద్ధత నై రిశుద్ధాంత 

"తాటంకముల ళ్లు గ 3 వ వత! 

దనబౌవాుువీఠంబు $ ధరణిభ ఎ్రలే [-నుకాహీ 

సామజంబులకు విశ శాంతి యొస 

౨ . 7నకీ ర్తిన రకిశ ఘనత ర| బహ్మోండ 
= భ భవనభూసులనొోండ్తి శేబరి ఢవీంపం 



దనదానమహీను సంశతానచింతారత్న 
జీమూతేనురభుల శ సీగ్గుపజుప( 

తే.గీ. బరు శీవేమమండ లేశశ్వరునిమంత్రి 
యహిత దుర్గ ౦(తివదనముశ(దావతార 

శాసను(డు రాయవే శ్యాభుశజంగబ రుద 

మంతి వెద్దయసింగనాశమాత్యవరుండు. 
టీ. రనకృ్ళపాణము= రనయొక-క త్తి, సముద్ధత ... తాటంకములకుక్ ఆ 

సముద్ధలే జగర్వించిన, వైరి=ళ్ళతువులయొక్క_, ళుద్ధాంత =ఆంత। పుర్ త్రీ లయొ 

క్కు, కౌటంక యులకు = బంగార పు మెఅం6గుక మ్రలకు, ఎగ్గు =హోనిని తలచు 

చుండ౯ = ఆలోచింపుచుండలా-అనంగా న్ర్రీలు తముభ ర్థలు సజీవుతైయు 

న్నప్పుడలంకారిముల( చాల్చుటయు, వారు సమనీనప్పృు డలంశారములను బరి 

వారించుటయు విహిరకృళత్యము. కావున దనక త్తి శతు రాజులనుజంపుటచే 

వారిఫభార్భలు విభూషణ ముల బరివారింతురుకాన తనకి త్తి తాటంకపరిహార 

మునకు బరంపరాకారణమగుచున్నదని భావము, తన బాహుపీఠంబు=తనయొ 

క్క బాహువు ల నెడిపీంటట, ధరణి... సామజంబులకుక్ = ధరణిభృత్ -కలప 

ర్వతములకు, కమఠ = ఆదికూర్శ మునకు, అహ్ = సర్పరే జునక్కు సామజముల 

కుక్ ఇదిగ్గ జములకును, వి శాంతి=బడలికను వీర్చుటను, ఒనగ౯ = ఇచ్చుచుం 

డ6౫గా-అన(౫ా6 దాను భూభారమును పహీంచుటచే నిదివజకు భూఖారము వ 

పీంచుచున్న కులపర్వతిములు నాదికూర్చయు "కేషుండు దిగ్గజములు రమయా 

యాసమును బో(గొట్టుకొనుచున్న పని భావము, తనకీ _రిన ర్థకి = తనయొ 

క్కు కీ _రినటి, భన ...ఫూములక్ - ఘనతరజమిగులనొప్పది యగు (జ 

హాండ=_బహ్మాండమ ౫ెడి,భ వక = నాట్యశాలయొక్క_, భూములక్ = (పదేశముఅ 

యందు, గొండ్లిక!్ = నాట్యమయును, పరిఢవింపక్ = (ప్రవర్శ్నింపంకేయుచుండ6ల౫గా- 

ఆన (౫6 దననిర్శ లమయినకీ ర్తి (బహాండమునందంతటను వ్యాపించు చుండ(గా 

నని భావము. తన దొనమహీ మజళనయొక్య_ దా నాతిశేయము, నంతాూ “°౦ 

9 
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ఘున్కి సురభులక్ ఎ కామ ధేనువును, నీగ్గుపటుప౯్ =నీగ్గుసడునట్లు చేయుచుం 

డంగా- అకరా విరరణగుణమందు. (బనిథ్ధి గిది ెందినకల్పవృ కము చింతామణి 

మీఘు (డు కామగేనువు యివలనువానిక్ న పొడమునట్లు దానముచేయుచు 

న్నాండని భావము. పరయు...మం|తి, పరయు= పవ ర్థించుచున్న, (శీవేమ 
మండ లేశ్వరుని=ల క్షీ సంయుతు డయిన వేమమండలాధి ఫపునియొక్క-, మంతి 
=((విగ్షడయు, అహీక... శాసనుండు-అహీత =శ తువులయొక్క, దుర్భంతి= 

దున్చ్రమంతులయొక్మ, నదనజనోర్గను, ము; దాసతార = మాయునట్లుచేయు 

టకు, శాసనుండు =అజ్ఞాపిం చు వాడును, అనయా శ తురాజులమం;తులు పన్ను 

చున్న యు కల మించునట్లు యు కులపన్ని వారినోక్గ ను మూయించువా(డని 

తార్పర్యము, రాయ...మంతి-రాయవేశ్యాభుజంగ = రాయవేళశ్యాఛుజంగ 

యనెడుు బీకద=బిమదపనము, మంతి=సహాయముగా(గ లవాండు- అన (గా 

రాయవేళ్యాభుజంగయ నెడి బిరుదపదము కలవాండని ఫావము, పెసయ్యసింగ 

నామార్యవకుండు = అటుపంటి పెద్దయరగారి సీంగన్న యనెడి మంతి (శేషుడు, 

పంచా౨గస్థి మంత రతుక ళాశ పౌథుండు బాలామన 
పాంచాలుండు విరించివంశజలధి!$[ పాలేయభానుండు దో 

శృంచచ్చాపకృపాణల, స్థవిజమయైశేశ్వ: నుండు దిక్కా_మిసీ 
కాంచీమా క్రికకీ _క్తిెద్దవిభపిం$గం దొక్కనాం డిములక్. 

టీ. పంచాంగ... | పౌఘుండు-పంచాం సహాయ, సాధనోపాయ, దేశ 
విభాగ, శాలవిభా”, విపత్పితీశారము లనుకనిచే, స్థిర = నిశ్చలమయిన, 

మం(ఠతజరవాస్యములను రక్షణకళ్లా = రశ్నీంచుటయ నెడివిద్యలందు, (పౌ 

ఢుండు =(పగల్ఫు. డయిన వా (డును, చాలా... పాంచాలుండు - బెలా=జపరాం 

(డమొక్క్ప, మనః జమనస్సునకు, పాంచాలుండు= పాం చాలజాతి పురుషునివంటి 

వాండును-అన (౫6 (బియు(డని భావము. విరించిపంశ జలధి. పాలేయ భానుండు- 

విరించిసంశ = (బహసంశమనెడి, *లధి=నము[దమునకు, (పాలేయఫౌనుండుజ 

Eee దో...శ్వర్యుండు- దోః = 'బొహువులయందు, చం 

శాశించుచున్న, చాప=ధనుస్సు చేరను, కృషపాణ జక త్తి చేరేనులబ్ధ = 
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పొంద (బడిన, విజయ ఐశ్వర్యుండు= విజయసంపదలు కలవాడును, డిక్ ... 

కీ రి.దిక్కా_మునీఆదకు,.ల నెకి చ్రీ)లయొక్క, కాంచీ = మెంల తాటియం 

దున్న, మౌ క్తిక=ముత్యములు గాం బరిణ మించిన, కీ 8= యశస్సుగలవాండంను, 
న్ టీ 

పిద్దవిభుసింగండు= పెద్ద ప్రభువు గారికుమామ€డ మున సింగ నామాత్యు (డు, ఒక్క 

నాండు=ఒకదినమందు, ఇమ్రులక అచాగుగా.. పెపద్య ముతో నన్వ యము. 

తె. సహాయ సాధనోపాయ wes విపశ్సితీకారము లాడి 

పంచాంగములచే, రవాస్యాలోచనములను శ్యతువులకు. డెలియకుండం గాపొ 

డుటయందు 'చేర్యగలిగి, యువతులకు చబౌంచాలపురుషునిప ౭౬ _బియత్ము€ 

డె, సమ్ముదమును నందునట్లు (బావాణవంశమును సర్ధి ల్లంజేయుచు)ు తనబా 

హునులందున్న చాపక్ఫపాణములచే శ(తువుల7లిచి జయముపొందుచు దిగంత 

ములసఆకు వ్యాపించిన 5 క్రి కీతి కలనాండగు నీంగ నామాత్యు 6 డొక దినమందు. 

న మృదు మనుకచ్చితవి న లగుక వీశ్వ 

రులును _ బకంజలికణా దాక చ్ణపశీలాడి శాస్త్ర సిదాం 

తక ములనః హాసు వ సు భనవవముతంగ దత్త 
అలాన్ 

భళకాపాగాంజనే:మ్మ పణేరన నన్, ఎవిద్యా రహస్యనిజ్ఞానవై డాని 
ప్లా 

కస్వాంయె.. లగు] 'భావంతులును క్ష రాలు 

న. పయోగ యోగ్యవిచారు ల్ 'రాయ'బౌొరులును 

నిఖలపుౌౌ జోతిహాన సంహితా తాత్పిర్యహ్యూళోచనాధురం 

ఇ రధిషణా సము త్చాహు జగుపొౌరాణోక నమూాహాంబును రి 

వేస్టింపం గోలు సృండి సకలవిదా వ్రవారంగతుండు సరసస్తా 

హిత్యెగోవ్వీవినోద్య ప్రసంగం బుస. 

టీ. మృదు... వాగీశ్వరులు-మృదు = మృదుల శేలి గలట్లియు,మధుర = 
ఇంపెనషియ్కు చిత్ = అబ్బురమును బుట్టంచుచున్న బంధములు గలదియు,వి 

సరళ బములవిరవిగల్క కవిళావిలాస=కవిత్ని చాతురగలవారున్సు వాగీశ్యరు 
అన్ 6 9 ఎ శ టీ 

జలి.,. వాంసులు-పత౦జలి= భామ్య కారుడు కణాదుడు అఆతీచరణజ గాత 
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ముడు పశీల= పకీలు(డు, ఆది= వెందలుగా6గ లవారిచేరచింపంబకిన, శా చ్చి 

ఇకా సయలయొక్క, నీద్దాంత నిశ్చయ మగు నేర్చాటుల నెడి,క మలవన జపద్య 

చనమునకు, వాంసులు= సూర్యునివంటి వారు, అగువిద్వాంసులు = అయినపండి 

తులు-అన6 గానూమ్యండు పద్మవనమును వికసీంప( జేసీనట్లు పంకితులు శాన) 

సీద్ధాంతములను వెల్ల డిచేయుచు న్నా రని భావము, భరత... స్పాంతులుు- 

భరరజభరరునిచే, మఠంగ జమతంగుని చే, ద త్తళ =ద త్తళునిచే, కాపాల= కె 

పాబునిచే, ఆంజచేయ=వానుమంతుని చే, (పణీత ఇర చింప(బడిన, సంగీతవి ద్యా 

'జగానశా స్థ్రమునందున్న, రవాస్య = గుట్టులను, విజ్ఞాన = శెలిసికొనుటచే, 

వైజ్ఞానిక =వి శేసుజ్ఞూనముక లిగియున్న , స్వాంతులు= చి త్తములుగ లవార్కు అగుకి' 

ళాపంతులును= అయినవి ద్యాపంతులును,శ పరీ... విచారులు- శ క్ర =(పభుమం(తో 

త్సావాశ కులయొక్కు_యు చతురుపాయజసామదాన భేదములనెడ్ నాలుగు 

పాయములయొక్కయు, షాడ్డుణ్య=సంధి, విగవామ్కు యానము ఆసనము 

దై వనము సమాళశ యము, అనెడి పద్దుణములయొక్కృ_ యు, (పయోగ =వినియో 

ఏంచుటకు, యోగ్య= రగినసమయములను, విచారులుజ అలోచిందువారు అగు 

రాయ'భారలు= అయినట్టినం దేశ వారులును, నిఖిల... సముత్సావాంబు- నిఖిల 

నమస్తమయిన, పురాణజపురాణసంహీతయొకొ_యు, ఇతిహాససంహీ తౌజపూ 

ర్వచర్శితసంహితయొక్కయు, తాత్పర్య = భౌవములను, పర్యాలోచచా= చక్క 

౫ యోచించుటయొక్క., ధురంధరజభారవావాకమయిన- అన౮౫ందాత్చ 

ర్యముల లెస్సగా యోజింపనమర్థ మయిన, ధిమణా= బుద్ధి చేర సము త్సావాంబు= 

[పయత్నము కలవారు, ఆగు పౌరాణీకసమూవాంటును = అయినట్టిపౌ రాణీకల 

యొక్క సముదాయమును, పరివేస్పింపక్. = చుట్టును బలినియుండ6 గా కొలు 

వుండి=సభ చేస్తీ సకలవిద్యాపారంగ తుండు = సమ న్త్రవిద్యలయొక్క._ పౌరమును 

ముట్టీన వాడై - అనం గాం బూర్లయుగా( ణదివినవా(డనుట, సరససాహీత్యగో 

స్రీవితోద పసంగంబునక్ -సరసజ రసముతో (గూడిన, సాహీత్య = సాహిత్య మును 

గూర్చి, గోస్ట్రీ=పరస్పరము సల్లావించుటయ నెడి, వినోద = వేడుక యొక్క, (౮ 

సంగంబునక్ =(పస_క్రీయందు. 
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శా, భారద్వాజపవ్మిత గో. తుని శుభా$ప_స్తంబసత్స్నూ(తు వి 
ద్యారాజీవభవుండు మారయకు. బుగణ్యా చార భీమాంబకు 

నారా మైనతనూజు నన్ననఘు (శీశనాథాఖ్యునిం బిల్సిస 

'త్కారం బొప్పం గారవించి పలి కె౯$గంభీర వాక్సాాడిమన్. 

టీ. భారద్వాజపవ్మిగగ్యో తుని _ భారద్వాజ = భారద్వాజమహామునియొ 

క్క, పవిత్ర =పరిశుద్ధమయిన, గోతుని=గోత్రముగలట్టియు, - ఆనయగా భార 

ద్వాజగోతమందు బుట్టినవాండనుట, శుభా... సతక్సూతు౯ _కుభ జమంగళ 

మయిన,ఆప స్తంభ సర్ నూ(తుక్ =ఆప స్థంబస్ఫూతీము గలవాండును,విద్యారా 

జీవభ వుండు=చదువులకు [బవాతో సమాను(డును, మారయకుక్ =మారయ్యకు 
పుణ్యాచార = పవిత్రమయిన ప్రవ ర్హనగల, ఖీమాంబకుక్ =భీమమకును గారా 

చు౭ముద్దు, ఇనతీనూజుక్ = అయిన ట్రికమారు (డనగుు, గ్ర నాథాఖ్యు్ ఇ శీనా 

భు6డను పేరుగల, నన్నుక్ =నన్నును, వీల్చి=సభకు రప్పించి, సత్కారంబు= 

మర్యాద, ఒప్పక =ఒప్పునట్లుగ్కా గారవించి=మన్నించి, గంభీరవాక్సాంఢి 

మక =గంఖఫీరమయిన వాకా ఎ్రతుర్యముచే, పలికె = ఇట్లనెను. 

ణా. ఆనీంగ నామాత్య్యూ (డు భారద్వాజ సగోతుండున్సు ఆప నంబనూతుం 

డును, మారయభీమాంబలకు ముద్దుకుమారుండును, [శీనాభు౬ డను పేరుగలఛాం 

డు నగునన్ను (బిలిపించి పూజించిగారవించి గంభీర వాక్యములతోనిట్లుపలి'కెను, 

వా. (యాహ్లీ పీీద త్తృవరపుసాదుండ వురుశేప జ్ఞాని శేషోదయా 
ఉహ్మస్వోంతుండ వీశ్వరార్చనక ఛా$శీలుండ వభ నకి రిత 

ట్రహ్మోండాది నుహాపురాణ చయతాళీత్ప ర్యార్థనిర్థారిత 

' (అ్రహ్మజ్ఞానక భానిభానమవు నీశభాగ్యంబు సామాన్యమే. 18 

లప (ప్రసాదుండవు-అాహ్లీ=సర' స్వతీదేవిచేద _క్ర=ఇయ్యంబడిన, 

వర్యప్రసాదు6డవు = వరరూపమయిన యన్న్ముగవాము గలవాడవు ఊరు... 

స్వాంతుండవు - ఉఊరుజగొప్పదయిన, (పజ్ఞావి శేమజబుద్ధి విశేపముయొక] 

ఊదయ= అభివృద్ధి చేర, అజివ్శజకుటిలము కాన్మి స్వాంతుండవు = మనస్సుగఅ 
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వాడవు, ఈశ్వరార్చనకళాశీలుండవు- ఈశ్వర = శివుని అర్చనకళా =పూజిం 

చుటయ నెడి విద్యయందు, శీలుండు= దోస కక్రిక ల వాడవు అభ్య హీత =ంంనిధాన 

మవు- అభ్యర్పి తే= అభ్యనీంప 6బడీన, (హ్మం డాది=బహోాండపఫురాణము మిద 

లుంగలు మహాపురాణ = మహాఫ్రురాణములయొకి., చయ=సమూవాము 

N= ఇ వ pan యొక్క, తౌర్పర్య= తౌత్ప్సర్యము చేతను, అర్థ = అర్థము చేతను, నిర్ధారిత = నిర్ణ 

యింపంబడిను (బవాజ్ఞానకళ్లా = పర బవావినయకి మయినజ్తూనక శక్కు నిధాన 
4 పో —- లః 

మవు=నిధిపంటివాండవు, అయిన నీ భాగ్యంబు = నీయొక్క యదృష్టము, సామా 

న్య మె౭సా ధారణమయినదా! అన(౫గా సాధారణమయివది కాదనుట. 

తా. ఓృశీవా థా!నీవు సరన్నతీ బేవిపలన వరము కొన్న వాడవు, జ్ఞానాతి 

శయము చేత (దప్ప దారి తొక్కని మనస్ఫుగ లవాండవు, బెల్ల పుడు శివార్చన 

యందునాస క్రికలవాండవు, మాయు _బహ్మాండాదిపురాణములం జదివి తౌత్చ 
ల్ అర ఇ ఫం కరముల చ ద _త్తషజ్ఞానమును “శ్చయించియున్నావు. నీయవదృష్ట్రమ సాధా 

రణమమునదికాదు” దా. 

(వెగడయ్యకు వాయను౨గు వెద్దనకుం గుల్ 

నగ క వలల 

మగునాదూరా? రచిత శ మాదిగ బెక్కుల్. 14 

టీ. (పెగడయ్యక =ముంత్రివర్యు (డయిన (పెగ డయ్యకు, శాయనుంగు పెద్ద 
= 3 స ను 6౫ wu x rr ROE నకు= నా పేమయున కాస్పదు (డయిన పెద్దన్న కు, వగమార్గ లారగరి ర నాతంనిగ 

మార్భ = వేదార్థ ములయొక)., సార ఇనిగ్గున్కు సరగ నాయు జసం గహీం చెడిది,అగు 

=ఆయినట్టి,ఆ యా రాధ్య చికి త = ఆయా౨ాధ్యడర్మితము,ఆదిగక = మొదలుగా 

గల, పెక్కు_ల్ = ఆ నేకములయిన, కృతుల్ జగ ౦థములను, జగము=లోకమం 

దలిజనులు, నుళతింపక్ =పొగుడునట్లుగా, చవ్నీతి =రొ శచిం-చినా(6 డవు. 

శౌ. ఓకీ నాశా!మాపెద్దన్న మంత్రికి, (పెగ దయ్యమంతతికి, వేదార్థ ములను 

సంగహీం చెడి యారాధ్యచర్ని తబ మొదలుగా గల పెక్కు గంథమును 

లోకులు గొనియాడునట్లు రచించి యంకితము చేసినా(డవు. 
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వ. కెపవున నావ నొక ఠాయబంధంబు పుణ్యల్లో క పురాతన రాజర్షి 

చరి తానుబంధబంధురంబు గా రచింపు మందును. is 

టీ. శావునక్ ఎనీ వశోక (పబంధాదులర చియిం చికృతియిచ్చియున్న వాండవు 

కావున, ఒక)-(పబంధంబు=జఒక (ప్రబంధ మును, పుణ్య... బంధుర ంబుగా- ప్ర 

ణ్యళ్లోక జఐపవితేమయిన కీర్తి గలట్టియు, పురారిన=|పాచీనుడయినట్టి యు? 

రాజర్షి = రాజర్షి న యొక్క, దరిత= చార్మి తముయొకి క, ఆనుబంధ జసంబంధము చ్చే 

హన... ంబుగాక్ -ఒప్పివమగునట్లు జా వాకుక = నానిమి ర్రయు, రోచింప్రుము= 

చేయుము, అందును=ఆ చేయుటలో, పెపద్యరుతో నన్వయము, 

తాత్పర్యము స్పష్టము. 

వీ కవిరాజరాజి కే*[ఖరహీరముకుటంబు 
శీహీరకుల వారి శేశిశిరక రుండు 

మామ ల్లదేవికుశమారరత్నంబు చిం 

తానుణినుం[త చింతన ఫలంబు 

కవికులాదృష్టాధ్వశేగ మనాధ్వనీనుండు 

శాం రన్ఫపనభశ$ేక మలహేళి 

ఖండన గంథసంశ గథనకర్క_శ బుద్ధి 

ష ట్లర్క_ఫక్కి-కాశీచ(క్రవ ర్తి 

తే. భట్టవార్దండు (పౌఢవాశేక్పాటవమున 
నెద్ది రచియించె బుధలోక $హితముపొంక : 

నట్టినై నై షధసత్మా_వ్ష శ మారధభాష 

ననఖు! యొనరింపు నాజేర $ నంకితము గ, 16 

టీ. కవి...ముకుటంబు-క విరాజ=కవిోషులయొక్కు, రాజి *సమూనాము 

నకు, శేఖర జ శిరోభూనణరూపమయిన, హీర =ప(జమయమయిన, ముకుటంబు ఇ 
కిరీటనూవంటి వాండును, (శీ --- క రుండుశీహీరకుల= శ్రీహీరునివంశ మనెడి వా 

2 
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న్థాసము[దమునకు, శిశిరకరుండుజచంటదునివంటివాలడును, (శ్రీహీరుండు కవికం 
(డ్రియని తెలియునదిి మామల్ల డేవికమారరత్న ంబు =మామల్ల దేవియొక్క తన 

యమణియు, చింతా... ఫలంబు-చింతామణి మం(త చింతామణియ నెడి మం 

(శ్రముయొక్క, చింకెన=న్మరించుటకు, ఫలంబు = ఫల మువంటి వా(డును- ఆన 

గా నరనితెల్లి వం, డులు చింతామణి మంతో ౨పాసన చేనీనందుఐలన నుద్భవించి 

చాండనుట. కవి...నీనుండు-కవికులజక విసమూవాము చే, అద్భృష్ట= చూడ 

"బడని, అధ్వ=మార్లమందు, గ మనజనడచుటకు, అధ్బలీనుడు = బాటసారి 

యయినవా(డును - ఆన(౫ా నంతకు6 బూర్నమున్నక వీశ్ళరు లెటు(గని (కొత్త 

మార్గముల ( (దొక్కువాండనుట. కాశీ ర... హేళి- కాకీ రన్ఫిపజ కా శీరరాజు 

యొక్క, సభకి మల=సభ యెడిప ద్యమునకు;, హేళి=నూర్యునిపంటి వాండును, 

టసభాళ బ్బము నీ ౯౦ంగమయినను వ్యా! నూ॥ సభా రాజూామమప్యుపూ ర్వా॥ 

అనుసూ తిరుచే నపుంసక లింగ మాయెను. ఖండన... బుద్ధి - ఖండన ౫ ంఢ =ఖండ 

నఖాద్యమనెడ (గ్రంథమును, సంగ థన=కూర్చుటయందు - రచించుటయంద 

మట, కర్య_ళశ=దిట్టయెవ, బుద్ధి= బుద్ధిగలవా(డును- అవగా (గ్రవార్దుండు ఖం 

డనఖాడ్య మనెడి గంథమును రిచించినవాండనుట, షట్ ...చ్నక పరి-మట్ = 

ఆజువిధ సులయిన, తిర్కఫక్కి కా=ఠర్శశా స్త్రాఫణితులకు, చ్యకన_రి=సా 

ర్వభౌమునివంటివాండు - అనగా గాళతమకాణాద వై *ేషి కాదితర్కళా స్త్ర 

ములయందు( (బవీణుండనుట, భట్రవార్టుండు=భ టవార్డు. డనుకి విశ్వరుండు, 

(పౌఢవాశ్చాటవమునక. = (పౌఢమయిన వాక్యములయొక్క్క_ పటుత్వముచే, 

ఎద్ది=ఏ[గంథమును, బుధలోకహితీము పొం క్ =పండీత్ సమూహముయొక్క_ 

“కులుకొఅప,రచిం చెక్ = చే సెనోోఅనంగా “నై వధంవిద్వ దాపధమ్'' అన్మిప 

నీద్ధి చెందిన (గ్రంథమును రచించి పండితుల కుపకారముచేసినాలడనుట. అటి చె 

కని సత్కా_ప్యము= అటువంటి నైషధ కావ్యచున్కు అనఘ = పాపరహితుండ 

వయిన[కీనా సఘు(డా, నాజేరక్ ఆంకరముగాజనా కంకతిముగా, అం ధభా 

షక్ = లెను(గుభామయందు, ఒనరింఫుముజర చింపుము- అనగా భాషాంతరీక 

రణము చేయుము. 
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తాత్పర్యము స్పస్తము. 

చ. పనినడి నారికేళఫలశపాకమునం జవి యైనభట్టహ 
ర్తునికవి తానుగుంభములు శసోమరిపోతులు *కొందజియ్య తా 

నని కొనియాడనేర రది $ యట్టిద లేజవరాలు చెక్కు. 
టిన వసవల్చుబౌలకుండు $ డెందమునం గలంగంగ నేర్చు నే.17 

టీ. నారెశేళశఫలపాకమునళ్ = నారిశేళపాకము చే, చేవిజరుచి, వన... 

గుంభ నములు-ఐన =క లయట్రి, భ ట్రవార్జుని=(శీవార్టుండ నెడీ కవియొక్క, కవి 

తానుగుంభ నములు =క విత్వీ సందర్భిముళు, సోమరిపోతులుకొంద జు =కొందణం 

సోమరిపోతు లై చదు వెటుంగనివారు, అయ్యులు =అయ్య మొ్యూ, పనివడీ = ఆక కై. 

ఆగాన్సి జచెకఅని= మేలయినదన,కొనియాడక నేరరు=నుతింపంజూలరు, ఆది 

= అనుతింప లేకుడుట, అట్రెవజఅటుసంటిదే - అన గావారుఐట్టియాఢులు కావు: 

న౭జెలియమి చేనుతింపలేరనుట, వేజనరెలు = నూతీనమయిన రుకౌవనముగల- 

చ్లీ), ఉక్కు. గీంటినల్ = వెక్కనొ క్కి వచో, పసవల్బు బాలకుడు జపసవాసన 

గొట్టు బాలకుడు - పసదిడ్డ(డు, డెందయున= =మనస్సునందు, కలలోంగక్ చ్చ 

ర్చునే ఆ కలక పము అన(గా మన న్మథవికారము చెం -డనుట. 

శౌ, ఒ శీనాథా! ప పసిబిడ్డ ( డెలపరువము గలసుందరి చెక్కు నొక్క్నను, 

మణి కొన్ని శృం గారవిలాసములను ౫న లులిచినను, చాని చేస్తలయందలిసార 

మును [గహీంపలేనట్లు నారికేళ పాకము-చే రుచించునట్టి (శీవార్టుని కవిత్వచమ 

త్కారములన్సు గొందటు సోమరిపోతు లక్కటకటా ! తెలినికోలేరు గదా? 

వ. అని పలికి సబహుమానంబుగా+ గర్బూ5 తాంబూలం బొసం 

గి జబాంబూన డాంబనాభరణంబులు గట్టనిచ్చి విడ్కొలిపిన 

నేను నకువ్నో సథానునిం న నె పధ కాననం 
వా శోక ను. 

* కొంద తియ్యన నానన “ఇయ్యి” అనుటకు “తనుమధ్య.. *యియ్య, య 

య. అతా బలాల గావాధాజరానావా గాడా తలా ఇ రా rm భా. 

నియ’ ఆడిపర్న్స-ర, ' దక్క్ళనగు ... బెరింగి యియ్యు యగు నిప ప్పుడు" ఆది-౬.. అని 

నన్న య( పయోగ ములు గలవు, 
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బు చెప్పం దొడంగకి. దత్వారంభంబునకు మంగళాచర 

ణంబుగాం దదీయవంచావ తారం బభివర్షి ంచెద. 18 

టీ. ఆని పలికి = ఇట్లు సంభాషించి, సబహుమానంబుగాక్ ఇ గారవముతో, 

శర్చూర తాంబూలంబుక౯ జకర్బ్పూరముతోో (గూడిన ఆతాంబూలమును, ఒనంగిజ 

ఇచ్చి, జాంబూన దాంబరాభ రోణంబులు - జాంబూనద = కనకమయములయిన,, 

ఆంబర=వ ని) ములను, ఆభరణంబులు=అలంకారములను, కట్టక ఇచ్చి=ధరిం 

పంజేని వీడ్కొలిపవీనక్ = పంపగా, నేనును, అమ్తవో_పధానునిక్ =౮ఆ నీంగ 
నామార్యవపర్యుని కృతి నాయకుక =కృతి కధిపతిశా, చేని, నై మధ శావ్యం 
బూక్ =వైమధిమ నెడికాప్యమున్సు చెప్పక తొడంతి౯ = తెనియంపంబూనితిని, 
త త్పాారంభంబునకుక్ =ఆ్మ గంధ పారంభ మునకు, మంగ ళౌదరణంబుగాక = 

మంగళము వాచరించుటకై, తదీయపంశావతారంబు-తదీయ = ఆసీంగ చామా 
త్యునియె క్క, వంశాప తౌరంబు=పంళ  కమమును, అభిపర్షిం చెదను=పర్టించివె 
"ప్పెదను, 

శా. స్పష్ట్రము. 

శా, తోరం భై నతపోవి కేషమున సీద్యోజాతేవ కంబున 
నౌరీవల్ల భుచేత దీతం గొనియె $ న్ప_్పకులం దొక్క_( డై ౧ య వీ ర్మ Qe తారావీథీ నలంకరించె గనియెం $ (ద్రయ్యర్థసంఘాతముకా 

Cy (= Ie భార ద్వాజమహోమునీ౫ దు; దగ దేశభ కిం (బశంసింపంగన్, 
టీ, తోరంబు= గొప్పది, ఐనతపోని శేషమునక్ =ఆయినటువంటి తపంబు 

"వింపుచే సద్యోజూరప శ్రంబునక్ =సద్యోజాతమని పేరుగల ముఖముచేత్క 
గారీవల్ల భు చేత౯ల = ఈశ్చరునిచే, ద్రీక్షకొ = శివపంచాశ్నరీమం తమును, కొ 
నియెక్ =ఈ ప దేశ మునిం దెను, సప్తర్దులందు౯ =సప్త మవార్డులలోనుు, ఒక్క. 
డై ఒకండయి, తౌ రావీథి౯్ =ఆకాశ మును అలంక రించెల =జభూపషి చెను, (ర 
య్యర్థ సంఘూ రేము౯ = వేడార్గ సమాహామును, కనియెక్ =పొండదెన్కు భారచ్వా 
జ మహామునీం దుక = అటువంటి ఖారద్వాజ మహామునిని భ క =భ కిదే, 
పకశంసీంప(గ౯ తగదే = నుతింపనొప్పదా? అనయా నుతింపనొప్పుననుట . 
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శౌ. భారద్వాజ మవామునీందుండు ఘోరంబగుత పంబు బేనీ యీశ్వరునిం 

(బనన్ను నిగా జేనిగొని యరనిచే గురువుగా జేనికొని సద్యోజారము, వామజే 

పము తీళ్చురువము, ఈశాన్యము, అఘోరము, అనెడి యీళ్వరుని యైదును 

ఖంబులలో మిగుల (బధాన మయినసద్యోజాతముఖము చే మంత్రో పొసన నం 

చైను. మలీయు( దపోవిశేషముచేత చే న _ప్రమవార్దులలో నొకరుండె గగన 

ము నలంకరించెను. మజీయు వేదసమూవామును సంగపాంచెను. అటువంటి 

మవోత్తుండయిన భారద్వాజమహోమునిని గొనియాడనొప్పదా? 

ఉ. అఆమునినాథునన్వయముశనం దుదయిం చెంబయ॥పయోనిధిక 

యామనవతీకళ్ళ శు. డుడీయం బయినట్లుగ. గల్పవృతుచిం 
తామణికామ భేనుసమశే దాననిరూఢుండు విద్విష_త్తమ 

సో్సమదివాకరుండు వెదశేతూర్క_న మం, తికుల్మాగగణ్యుంతై . 

టీ. ఆమునినాభు నన్వయమునందుక్ =ఆభారద్వాజ మహామునిరొక్క 

పంశమందు, కల్ప .. నిరూఢుండు-క ల్పవృక్ష =క ల్బవృషముతోను, చింతామణి 
చింతామణితోను, కామధేను జ కామ ే నువుతో ను, సమ సమానమయిన, దొనఆ 

విరరణగుణయునందు,నిరూఛు(డు = స్టిరుంణడయినవాండును, ఏ వత్ ...దివాశ 

రుండు, విద్వినత్ జళ్యతువుల నెడి తమసో్సోమ=-చీశ ట్లనమూవామునకు దివాక 

రుండం= నూర్యునినంటివాండును, పెదతూర్క నమం తీ = పెదతూర్కన్నయను 

చేరు? లయమాత్యుండు,కులాగ గణ్యు(_డై= కులమునకు న గేసరు (దై, పయఃపయో 

నిధిక = పాలసం దమునందు, యామపతీకళ[(తు(డు= చందు(డు, ఆదయంబయి 
నట్లుగక్ = పుట్టినట్లు గా,ఉదయిం చెక్ =ఫు క్రును. ఇటోపయఃపయోనిధిక్ యా 

మపతీకళ[(తుండు” ఆన్న యుపమానముపలన, 'నామునినాథుసంశము ఖ్నీరము 

నలె నిన,,_₹ళ0క మైయున్న దనియు నాతూర్కునమంతి, చం. దుండు రనక ళలజే 

లోకమున కానందముక లిగించునట్లు, తననుగుణ పుంజము చే. (బజల కానందము 

కలిగించుదున్నా (డనియు సారన్యము న్ఫ్ఫురించుచున్న ది. 

శా. చానమునందు6 గల్చవృకూదులతో సమాను6గ్రై శ తునాంతయ యొ 



22 శృంగారనై మధము 

జ్వు "పెదతూర్కోన్న మంత్రి, పంశప్రధానుడయి థ్నీరసాగరమునందు (జర దుం 

డుదయించినచంద మున, నాభారద్వాజమయునీం దునిపంశ మం దవతరిం చెను. 

వ. తత్సంతాన(క్రమంబున. 

టీ. స్పష్టము. 

మ. కుటిలా రాతివరూథినీధన శిరః ఫీకుట్టాన ధాటీమహో 
జస ధల COU పటవాభధ్యానవి పాట్టమానదశ దిశేగ్భాగుండు లి గో[న్గసం 

పుట వేటీపరిపూర్ల క్రీ ర్రిమయ కర్పూర పకాండుండు (శ్రీ 
చిటివెద్ష పభు: బొవ్చె వ్నిక నుపుగీశేసింపోసనాధ్యాసీ యె. 

21 

ట్ కుటిలా రాతి... భాగుండు. కుీ3ల = క పటులయిన, అఆరారి =ళ తువుల 

యొక్క, వరూథినీధప= నే నాధి పతులయొకి _, శరః=తలలను,కుట్టాక్ జ నేదించు 

నట్టీ, ధాటీ = దండగా త ఇందలి, నుహాపటనా = గొప్పతే ప్పెటలయొక)., ధ్వాన 

=ధ్వనిచే, విపాట్యమాన= బద్దలు నొట్టంబడుచున్న , దశ=పడియయిన, ద్శ్ళా 

=దిక్కు.లు గలవాండును - దీనిచే దిక్కుల నెల్ల లిచినాండనియు. బె 

క్కు-ళ(తువుల సంవారించినాడనియు వ్యంజితిము, _తె9ళోక్య...పకాండంం 

డు _తలోక్య=మూడులోళముల నడ, సంఫుట పేటీ = బరి గెవంటి పె శై యందు 
nn లు 

పరిపూర్ణ నిండిన ట్రి, ర్ట _ర్రిమయ=యశోరూపమయిన, కర్చూర (ప్ర కాండుండు 

ఆమంచి కర్చూరముగలవాండును, (శీ... సభుందు, (శ్రీ=లక్ష్మీయుతు(డయిన, 

చిటి పెద్ద పభువు = చిటి పెద్దన్న యనెడి (ప్రభువు, వికమ... ధ్యానీ మై - విక 

మఫ్రురీ=వ్మిక మనగ రము యొక్క, సింహాసన = సీంహో సన మునందు, అధ్యాని రె =ఆ 

రోహించినవా(డయి, ఒ"ప్పె్ =(పశాళం వెను. 

తా. దిస్విజయా ర్థము దాడి వెడలి కటిల్లులెన శతు నేనాధిపతుల శిరస్సులను 

దునుముచుంబోయి, దశదిశలును నొప్పక్ ప్పెటల చప్పుళ్ల చే (బద్దలు పాశ, నలు 

చిక్కులు ౫లిచినవా.రై, చానం జేన్ మూండులోక ములయందు బరిణయందు. 

నించిన గర్బూరమువ లె తనకీ ర్హినిడ6గా, చిట్టిపెద్దన్న (పభువు వికమనగర 
కంహాననాకీను( డయి [ప కాళిం చెను.అలం: రూపకము. 



టీ కాతాత్పర్యసహిత ము. 28 

క. అచిటివెద్ద పభునకు, వాచస్పతిసద్భశ నీలిక వై భవలశ్నీ 
ఏ a 

వైచితిక ధిక విమలశి,వాచార ఘనుండుమామిశ డన్న జనించెన్. 

టీ. వాచస్పతి... వెచ్చిత్రికి్ - వాచస్పతి=బృవాస్పతితో, సదృశ =సమాన 
మైన, నీతివై భప=నీతి |పాధవయుయొక_, లశీ =సంపదయొక, వై చితి 
కిక =-వెచ్చిర్యేయుగల, ఆచిటి పెద్ద (పథువుఎకు, ఆధీక.. ఘనుండు -ఆధిక జగొ 

ప్పదయిన, విమలజనిర్శలమయిన, శివ=ముంగళ్ల్ళ పద మయిన, ఆచార=(ప్రవర్త 

ములచే, భునుండు ఇగొప్ప వాయడగుు, మామిడన్న =మామిడన్న యనెడి మంత్రి 

జనించెక్ =పు క్టైను. 

ఉ. సాగమిహిత ంబునక౯ా సమదకశాతవభంజనశ క్రి బంధుర 

మౌోనువహనీయనసంపద వశీనంత సమాగ మఫ్లుల్ల మల్లి కా 

సోమనుషపూ5 పాండురయశేశోగరి మంబున భర శీల త౯ా శి 
మామిడిమంతింబోల మజి*+నుం తులు వేరు వను ౨ధరాస్థలీన్ . 

టీ, స్వామి హీతంబునక్ =| పభువునకు హీత కార్యము లొనరుటయందు, 

ఏమద...ళ కిల -సమద=గర్వముతో € గూడిన, శ్యాతేవ=శ తువులన్కు భంజి 

$ జ నంవారిం దట యందలి, శ క్రి =సామర ర్ శ్రమందును, బంధు ... సంపదక్ - 

ఎంధు= చుట్టాలను, రము = =ఎరక్షీంచుట చేత, 'మువానీయ= పూజ్య » సంపదల్ = 

bub వసంతి ...గరిమంబునక _వనంతి = పసంతికాలముయొక్క,న 

కూగమ=పచ్చుట చే, ఫ్రల్ల =విక నించిన, మల్లి కాసోమ=మ ల్లెపూ వులసమూవాముప 

లెను, తుషూర =మంచున లెను, పాండుర జ తెల్లని, యశో” రిమంబునళ =కీ ర్తిపెం 

ఫ్రునందును, ధర శీలత = ధర్మయు క్రమైన ఆచారిమందును, మామిడిమం 

తి” =మామిడి మంతిని, పోల? =సరీపోలుటపు, వసుంధ రాన్ధలిక జభూమి 

మందు, మతీమంతులు లేరు= వేటు మంతులు లేరు.అన(శగా నిరుపమాను. డ 

ఏట. 
శా. [పభుపిరగు చేయుట యందును, శ తుభంజనమందును, బంధురశ్నణ 

ఏందును, కీ ర్తియందున్సు ధర్త్మవప ర్తనమందును మామిడిమం, త్రిపరునికి పాటివ 
కు మంతులు లోక మునలేరు. 
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"కే. అతనియన్ధాంగలవ్నీ యశేక్కాంబ గనియె 

నాత్మ జుల వేదమూ రులశీనబ్దినిభుల 

వెలయ (శీవెద్ద నామా త్యెకవిరభ ద 
మారన పభునామనశమం తివరుల. 25 

ట్. అతని యర్షైౌంగలక్షీ =ఆమామిడీనుం' తి భార్యయుగు-బారం పఃగుషునం 

డర్భయు గనుక ఆర్థాంగలక్షీయనంబ డెను, అక్కా_౦బ=అక్క_మాంబ్య,'వెలయక్ 

ఆఒప్పునట్లు గా, వేదమూ రుల = వేదస్వరూపు లయినట్రియు, అబ్ధవిభులక్ = 

నముద ములతో సమానులయినట్రి యు, శీ ...ఏరులల్, (శీ =శోభాయితులయిన, 

"పెద్ద నామాక్య = పెద్దవమం(త్రిని, వీర భ(ద్ర=విరభ[ద మం తిని, మారన పభుక = 

చూరన్నమంతధతిని, నామనమంతిపరుంక్ = నామన్నయనెడిమంతిపరుని, కని 

గరుక = శాం చెను. 

స అనవద్య హృద్య విశ ద్యా బుద్ధిసంసిద్ధి 

బినకాహాసనును=. $ వెన్వవిభుండు 
భ్ (దనిర్ని| దవా నున్న లి చ 

గదూభవు(డు విర $భ[దమం[ త 

మేరుభూధరసాం ధీ” తాగుణహాోరి 

చె*కేలబలారి!కూ" కౌరి 
° £ వ ఆశ స్వామిభ క్రిప తీ! శీభాన వె భవభూమి 

భాపునిు త్ రాజుశనామ రాజు 

"లే. మామిడీశ (గసాగరాశమరకుజంబు 

ఓ “ప్వామిభ క్హ తకభూమవై భ పభూమి” అని (వాంతప్రతులు. ఆప్పుడు, 

ప్యామిభ కి హీర = ఏలికవలని ఛ క్రీ యందును మేలునందును, ఏక = ముఖ్నమయి 

నదియు, భూమ=మిక్కి_లి గొప్పదియునగు, వై భవ=పాభవమునికనుు భూ 

మిజు స్థానమెనట్టివాండును, తేన పెంపు సొంఫునంతయు స్వామికి (గెలువు నేని య 

తనికి “మేలు గూర్చుటయందే వినియోగించువా(డనుట. 
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లక్క_నూంబి కాశుకి ర త్నాంకురములు 

వంశ పావను లన్థార్థి శ వాంచి తార్గ 

దానశెండులు సౌభాం్థత కీథర్ళ పరులు. 26 

ట్ర్, అనవిద్య... సంసీద్ధిక్ , అనవద్య= తక్కువకాని, వృాద్యజమనోవారమ 

యిన విద్యాబుద్ధి = వి ద్యాబుద్ధుల యొక), సంనీద్ధిక =సం| పా వీచే, బినరుహోస 

నునుద్ది=|బవ్వాతో నమాను(డయిన, పెద్దవిభు(డు = "పెద్ద నామాత్యుండును, 

ఆనా బెద్ద నామాత్యుండు విద్యాబుద్ధుల యందు (బవాతో సమాను6డనిభా 

వము,భ[ద == పృ లక్ -భ్యద =మంగ భమయిన,నిర్ని ద = ప కాశ మయిన, వాజ్బూ 

(దాజ వాక్సరూపముయొక్క_ ,సముద్య తిక =అతిశయము చేత ,క దూభవుం 

డు= శేషునిపండే వాండగు, వీర భ(దమంతి= వీరభ[ దామాత్యు(డును, వీరభ(దు6 

డు శేషుని వాగ్టాలముపంటి వాగ్లాలము కలవాండని భావము. మతియు శేషు 

నిపంటివాయడని చెప్పుటచే నతడు రచించిన భాష్యవాకు!, లవలె వీరభ దుని 

వాక్య సులు నిర్దువ్టములయి. యుండుననుట. చు ...వారి - మేరుభూధర 

= పేంగుపగ్పతముయొక్క_, సార = నిగ్గయిన, ధీరితాగుణ ఆ ధ్రైర్యగుణము 
న్కు హో = వారిం చెడున ట్రియు, వి వ లబలారి - వెరీ = శత్రువుల చెడి, 

శె ల=పర్చ్పతిములక్కుు బలారి=ఇందునితో ఒమానుండయి; , మాగశౌరి=మార 

న్నమంతియు-మారన్న "ేరువుతో సమానమయిన ఛై ర్యముో లవా(డనియా 

శ తువు_ జంఖువాండనియు భావము స్నాను...భోమ్మ స్వామి భకి=[పభు 

వునందలి గ కిక ,పీత =| పభువునకు మేలు చేయుటయే, ఏ” = ముఖ్యము గా6గల్క 

భావజఆ త్హీసును వె భవజ(పాభవమునకు, భూ సు= నిలయమైన ట్రియు ,భా మినీరతి 

రాజుజ న్తోలకు మన్మ థునిపంటవా(మ వగు నామరాజు= నామన్మవభువు( ఈ 

నలువురు, ) మామిడి... కుజింబులు, మామిడీశ్చర జమా మిడివిభుప చెడి, సాగరజన 

మ్ముదమునందుబు ట్లిన, అమరకుజంబులు ఇక ల్పవృ క్నములపంటివారు, అక్కా... 

రములు,ఆ క ్క,_మాంబి కాజ అక్క.మాంబయ నెడి,శు క్లి=యు త్రిపుచిప్పక్కుర త్నాం 

కురములు = ముత్య ములపంటివారున్సు వంశ పొపనులు = వంశమును బవిత్రము చేయు 

చారలును, అరా థి. గ ండులు, అర్ధా ర్థి= యాచకులయొక్క., వాంఛి కార్థఆ ఇష్ట 
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ములను, దాన=ఇచ్చుటయందు, కొండులు= నేర్ప్చుగలవాగును, సొ భా(త ధర్మ 

జమంచి సోదరభావమ నెడిధర్మమందు, పకలు=స క్తలయినవామ-ఆన€ గా మం 
చి సోదరభావముగలవా రనుట. 

మ. అనతారాతి వనుంధరారమణ సీపాంగాపహార కియా 

వ ష్ ప ఏ౦తీయాగునుం ఘనసంర౦భ విదృంభ మాణపటుదోః+ ఖర్జూ స న్ 

డన వేమాధిప రాజ్యభారభరణ వ్యాసారదశుండు నా 
wa ను జస నుక ఫరగన్. ద్రనమర్శతీశుందుమామిడన్నసుతుం దేశ న్యాతుండేవూడ 

టీ, అనత . రునుండు, అనతే = నతులు కాని-ఆన (౫6 దనయిడల వినయము 

చూపనివారనుట, అంాతిపసుంధ రారమణ =శే తుభూపతులయొక్క., సపాంగ 

ఆరాజ్యాంగ ముల చేడింటిని- సామి, అమాత్యులు, ఫురిము, రాష్ట్రము ధనా 

గారములుు దండము, మ్మితబలమ నెడియేడును రాజ్యమునకిం% ములక సెప్పుదురు. 

అపహార[కీయా=ఆపవారించుట యనెడి వ్యాపారమందు, ఘన =గొప్ప దైన, 

సంరంభ =లొందరపాటుతో, విజృంభమాణ = విజృంభించుచున్ని టియు, పటు 

ఆసమర్థము లైన, దోః జభుజయులయొక్క, ఖా = దురదల, ద్బి శీ యార్డు 

నుండు= రెండవయనక్టునుండు, అన్ =అ” పలుకుచుండ౧ా, వేమా...దకుండు, 

చేమాధిప = వేమమండ లాధిపత యొక్క గాజ్భభౌర= రాజ్భముయొ! ఇ. బకువున్ను 

భరణజవహపీందుటయ సెడి, వ్యాపార = వ్యాపారమందు,ధ కుం డు= పమర్షుండగు 4 
నట్టియు,మామిడన్న సుతుండు=ఎమాలుడి మం తియొక_ కుమారుడయిన, పి 

ద్దనమంతీశు;డు= పెద్ద నామాక్భవరు (డు, చూడా =ఆలోచింపంగా, ఏత 

న్యారు(డే=సాధారణుడా!? అనగా సామాన్యుడు శా(డనుట 

తా. శ్యతుభూపతుల మొక్కు రాజ్యము నపవారించుట య నెడివ్యా 

పౌగమందు సరభ సంబుతో విజృంఫించు చున్న బాహువులు” లవాళడయి 

రెండపయర్దునుం డని జనులందతీ చే బిలువంబడుచు వేమ కశాధి పతి రాజ్య భా 

రము వహిందుటయందు సమస్థుణడై యున్న పెద్ద నారూత్యు (డు సామాన్య 

తంకులవ లె( జెప్పందగినవా(డు కాండు. 



ఉ. హేమధరాధ రేయదమున$4కెంతయుంబెద్ద ధృతి౯ భుజంగము: 
స్వామికీ మేలుచేయి పటు వాగ్విభ వంబున బుద్ధిసంపదం 

దామరచూాలికి౯ా సరి (పీధానులు దక్కినవారు సాటియే 
మామిడివిర భ| దున కశమాత్యశిఖామణి కివ్వసుంధరన్. 28 

ట్, ధృతిక్ = ధైర్యగుణము చే, హేమధ రాధ శేందమునకుక౯ = మేరుప 

ర్యతముకం కె, ఎంతయు౯్ జమిక్కి_లి, పెద్ద=గొప్పవా(డు, పటువాగ్విభవం 

బునక్ =సమర్థ మయిన వాక్యసంపద చే, భుజంగమస్వామికిక = శేషునకు జే 
లుచేయి = పెచేయి-ఆనంగా శేషునికం కే నధికుండనుట, బుద్దిసంహపదల్ ఇధీన 

మృద్ధిచే, తౌమర చూలికిక్ ౨| బవాకు, సర=సమాను(డు, ఇప్యసుంధరక్ ఆఈ: 

భూమియందు, అమాత్యశిఖామణికిక =మం తిపర్యు (డయిన, మామిడి వీరభ(దు 

నకు€ =మామిడన్నకుమారు( డయినవీరభ[ దునకు, రక్కి నవా రుజఐ(పధానులః 

రేక్కు.(గల మంతివరు లందజు, సాటియే=సరిపోలుదురా? ఆనంగా సరిరార 

ని యర్థము. 

తౌ. మాసిడివీరభ(దమంతి, మేరుపర్వతమును మించిన ధెర్యముకలవా 

డు, శేషునికంయే నధికమమునవాక్సంపదకలవాండు, బుద్ధికి (బవ్మాతోనమాను౯ 

డు. ఆట్లివిరభ( దమం తికి దక్కినమం(తులు సములు కై 

ఉ. సత్యవ వోనిరూఢుండు నిశశాకర శేఖరభ క్రి భావనా 

సాత్యన తేయుం డుద్భటభుశీజా బలవ్మిక మ శేళిష్మకమా 
దిత్యుం డు కార్సఖడ్డసముేదీర్టుండు మామిడివముం[ తిమార నా 

మాత్యు(డువాగిం బోల వశశమా ధరణీధవమం తికోటికిన్. 
టీ, మామిడిమంతి మూరి నామాత్యు(డు=మామిడి మం తికుమారు (డయిన 

మారన్న మం, తి, సత్యవచోనిరూఢు6డు= సత్యము పలుసటయందు స్లిరమయిన 

వాడు. అఆన6 గా చెల్లప్పుడు సత్యము పలుకువా(6దని యనుట. నిశాకి ర... పొ 

శర్మ పద్యములో ఎంతటి పెద్ద అని పాళాంతరము. ఇచ ఏట మస్థ్యంత. 

కునన్వికయుగావున మొదటిపాఠ మే "మేలని తో6 ఇెడిని. 
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శ్యవతేయు(డ్కు నికాకర శేఖర = చందకలావతంసుని యొక్క. -అనం గా నీశ్వ 
శునియొక్క_, భ క్రి= ఛ క్రిరాపమయిన, భవనాల ధ్యానమందు, సాత్యవరే 

యు(డు=వ్యాసుండు-అనలగా వ్యాసునివంటి వా6 డనుట, ఉద్భట.. . అదిత్యు( 

డు ఉఊద్భట =మనమయిన,భుజాబల = నావు బలము చేతను, వికమశేళిజపరా[క 

మీడ చేరను,వి[కమాదిత్యుండు వి కమార్కు.నిపంటివాండు, కార్యఖడ్ల = కారని 
మనను ఖడ్డమునను - ఇట కార్యశ బ్రముచే యు కియు ఖద్దశబ్దము చే శార్య 

మును దెలియునది. “ నీతలన మనకార్యఖడ్డంబుల మో పెక్కించ* విరాట, 

ఉంచ. “ కార్యమును ఖడ్డమును నింకోగలుగు నీవు * ఊద్యోగ, చతుర. సముదీ 

రుడు = మిక్కిలి గొప్పవాండు, ధరణీధవమంతికోటికి౯ = రాజుల 

యొద్దనుండు రేకి నమం తులకు, వానిక్ =ఆమారో నామాత్యుని, పోలక్ వ 

శమాజసరిపోలందరమగు నా? ఆనం౫ావాకు సములు కారనుట. 

తా. మార నామాత్యు(డు సత్యసంధు(డు; శివభ _కీయందు వ్యాసునితో స 

మానుండు; బలవ్నిశమములచే విక్రమార్కు.నితో (దులదూగును;' మళియు 
మంగతనిర్నవాణమును కౌర్యమునుగలవాండు; అట్రిమారన్నమంతితోందక్కిన 
మంటతు లెంరెమాతిము సరిరారు. 

శా, స్వామి దోహరగండలాంఛ నునకు౯$ేసర్మ గామ గాండ్రీవికి౯ 
వేమమ్మెపతి కార్య భారక లనాశేవిఖ్యాత ధీశ క్రికి౯ 

నామానూత్యున కన్యరాజవిటలా! న్నన పృభాగాషాకుర 

సోమావాకరణ[ పవీణునకు మంశేత్రుల్ సాటియేయెన్వరున్ ; 

టీ. స్వామి... లాంఛనునకు౯ - స్వామి జ పభువులవిషయమయ్యి[దోవార ఆ 

(దోవాచింతగ అవారియెడ, గండ=వీరుండనెడి, లాంధనునకుక ఇలిగుదపఢము 

గలవాండంను - అన€గా రాజ[దోవాశారులను జం పువాయడనుట్క సం గామ 

ాండీవికీ€౯- సం_గామ=యుద్ధమందు, గాండీవికిక = అర్జునునవంటి వా(డును, 

జేమ...ళ క్రిక్ _ చేమక్షూపతి = వేమ రాజాయొక్క_, కార్య భార = కార్యములయొ 

శ. బరువున్కుకలనా= నిర్వహించుట చే, విఖ్యాత = పనిద్ధి కక్కిన, ధీక శ్ అ 

బుద్ధిపామ థమ! ల వా(డును- ఆన (గా దనబుద్ధి చాతుర్యము చే పేమ మండలా 



ధిస్రనియొక్క.రాజ్యమును నిరపాయముణా౬ గాపాడి గులఖ్యాతి ౫ ంచినవాండ 
నుట. అన్య...(పవీణునకుల్ - అన్యరాజ = శతురాజాలయొక్క, నిటల 

= ఫాలములయొక్ళ., అంతిర్ = మధ్యభాగమందు, న్యస్త = (వాయంబడీ 

న, భాగ్యాకురసోమ = భాగ్యమును బెలియంజేసెడి యకషరములయొక్కం 

పం క్రీని - అనగా భా గ్యవంతు6డగునని (బవ్లా(వాసీన వాలను, అపాకరణ=తు 

డిచివే యుటయందు,పవీణునకుE = నేర్పగల వా(డును,ఇట (పిహ్హ వాసీన( వాం 

తనుగూండ (దప్పుగా జేయ(గలవా(డనిః చెప్పంబడినది. “లలాట నేఖానపునః 

. (యాతి అను (ప్రమాణముంబట్టి (బవ్లావాంత దికుగనిదయినను నామనమంతి 

(దివ్పీవేయ6గల డని వెప్పుటపలన నసాధ్య కార్యములయిననుసాధింపలో లండని 

భావము, అగు, నామామాత్యునకుక్ = నామన మం, తికి, మంతులు ఎవ్వరుక్ = 

ఏమంతుశై నను సాటి యే=సమానులగుదు రా? సమానులు కారనుట. 

తా. నామనమంతతి స్వామి(దోవార గండు( డనుబిరుద ముగ లవా(డు, 

మునందర్జునునితో నమాను(డు, వేముభూపతియొక రాజ్య కార్యముల గెజచే 

ర్పుటయందు( (బథితే మయిన బుద్ధి కలవాడు, శ తురాజాలయొక భాగ్యశే 

ఖను దుడుచువా.డు. అట్టి నామనమం| తికి చేమం ర, + సరిరారు. 

ఉ. తమ్ములు దన్నుమువ్వురునుశే దె వముగా గురుగా మహానిధా 
నమ్ముగి దాతగాం దమమీీనంబుల ఫావనసేసి కొల్వ భా 

గ్యములశెల్ల నెల్లయయిశీకాంచె( (బసిద్ధి న నృష్మపధానర 

త్నమృగుమంతి పెద్దన యుశేదా  త్తమతీశార్ఘురాము కై. వడిన్. 

ట్, ఎత బు తపు. ముఖ్యమం (తి, అగు మంతి పెద్దన= 

అయినట్టి 'పెద్దనమంతి, తన్నుక, తమ్ములు మువ్వురు అ సోదరులుముస్పరు, దైవ 

ముగా =ఛగపంతునిగాను, గురుగాక్ జగురువునిగాను )మువహోనిధథానముగ౯ జ పె 

న్నిధి గాను, దాత గాక = సర్వమునిచ్చునట్టి వానినిగాన్కు రమ మనంబులకొ = 

తమ చి తములయందుు భావన చేనీ=జతలంచి, కొల్వక = నేవించుచుండ6గా 
అజజీకీ 

భాగ్యమ్థులకుక్ ఎల్లక్ ఆసనము _నమయిన ఫాగ్యములకు ఎల్లయయి= మేరయ 
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యిన వాండయి - అనయా నంతకం ము నెక్కుడు భాగ్య 'మెవ్వరికి నుండ 

దని యభిపాయము, రఘురాముకె ఐడి్ = రామచందునిపలె ఉదా క్రమ 
శి౯ ఇక దారభావయుచే, (పనీద్ధికాం చెల =పనిద్ధికెక్కెను. అనగా లక్షణ 
భరర శ్మతుఘ్నులు రామచందుని ైె వముశాను గురువుగాను పిన్ని ధానము 

గాను దౌతశాను, దలంచి నేవింళినట్లు పెద్దనమంతిని తమ్ములు ముగ్గుకు నేవిం 
చిరని భౌపము. 

తా. మానుడి పెద్దవమంతి తనతమ్ము లయిన వీరభచాదులు మువ్వురును ద 

న్ను వైవమనియు, గురుపనియు, సెన్నిధియనియు, దాతీయనియు6౦దమచి త్తే 

ములయందు6 దలంచి సేవించుచుండంగా ామచందునిపలె నుదారమయిన 

మనస్సుతో  _బనిర్ధి చెం టెను. 

సీ గౌాతమనగో త విశఖ్యాతుం శాప స్పంబ 

పరమసంయమిసూ। గే శీ వావనుండు 

గారాబుప్నాతుండుశగంధవారణుం డగు 

(శ్రీశేతనామాత్య శేఖరునకు 
చీషణిహనుమంత వికుదాంకు డగురాచ 

వారికి నెయ్యంపుశీనరనుతుండు 

చౌహ_త్తమల్లుండు 3 దోహా త్తనారాయ 

డు ఖండియకరాయfచండీవికుదు 

లే, మంతి యల్లాడ రాజునుశే మహిత పుణ్య 

యన్నమాం౦ంబయు( దనకు నశత్యంతగరిమ 

దల్సీయునుదం[డ్రియును గాల గేదినరునట్టి 

తల్ల మాంబికా డేవి నుశీద్యావామయ్యె. 82 

టీ, గాఠమగోక్రవిఖ్యాతుడు = గౌతమ గోతముక లవారిలోం (బనీద్ధి 

కక నలా చు, ఆపన నంట... పావనుండు - ఆప స్తంబ పరమసంయమి = అప _స్దంబ 
పాక వనమా మా అననన. కా స rm... er pn అ వకముతానాటూ. ఎ ల ల వ క వ. 

ఆ వాంర ప్రతుల “నీకుదు” తిని ఈ శా రాంతముగ నే పొఠము చూప పట్టుచున్న ది. 
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మహామునియెక్కొ_, సూత ఇవిధులన్కు పావనుండం = పవి తముచేయువాండు 

గంధవారణుండు =గంధజూతి గజమువంటివాండు, అగు... కశేఖరునకుక , ఆగుజ 

అయినట్టి, (శీశేత నామాత్య "శీఖరునకుక = (శీశేతనమంతివరునకు, గారాబు 

పౌత్ర్రుండు = ముద్దుమనుమం డయినట్టియం, జ్వీషశీి వానుమంత బిరుదాంకు(డు= 

"పీషణి వానుమంత య నెడిబికుదపదములు లాంఛనముగా గలవా(డు, అగురాచ 

వారికిక = ఆయిన టి రాజునకు - రాచవారు ఏకవచనము; రాజా ఆని యర్ 

ము, “వి,స్పచ్చుండు రాదవారు( గురుపంశముచెటున కోపకుండుటక ” ఉద్యో 

గపర్ప, తృతీ. “ఒకచపలాక్నీ లేంజిగురుటూయెల6 గోయిలరాచివారి ఈ త్తర 

వారివంశ ము. * ఏనిక మోము తౌ ల్బెలుక నెక్కె_డురావుతురాచవారు” ఫీమేశ్వర 

ఖండము. నెయ్యంపువరసుతుండు = ముద్దుకమారు(డును, చావా తృమల్లుండు= 

చావా త్రమల్లుడనియు, దోవా త్రనారాయణు(డు=దోవా త్త నారాయణుt 

డనియు ఖండియరాయచండవిరుదు = ఖండియరాయనదండయనకి బిరుద 

పదముగలవాడు, మంతి=మంర్మతీయగుు, అల్లాడ రాజును, మహీతపుణ్య=కొని 

యాడ ( దగిన ఫుణ్యముగి ల, అన్న మాంబయు = అన్న మయా, తనకుక్ =రేల్లమాం 

బిశకనుట, తబ్లియునుతేండి యును కా(గ౯ =అగు చుండ గృాతనరున ట్రితల్లమాం 

బిళా దేవిని= ఒప్పుచున్న తల్లమాంబిక యనున టి కాంతను, ఉద్వావామయ్యె= 

వివాహమా డెను, 

తా. స్పష్టము. 

మ. వనితారంత్నెము తల్లమాంబికకు | శీ$వ త్పాంకతుల్యుండు వె 
దనకుంబుట్టిరి నంద నుల్ విమలవిశ ద్యాభారతీవల్ల భుల్ 

నతాసూనుసమాన విగ్ర మనిధుల్ $వీరుండు వేమాహ్వాయుం 
డును (లీ వెగ్గడదండ నాథతిలకుంోడు౯ సింగ నామాత్యుందున్. 

టీ. వనితారత్నిము= న్లీఫీలలో ను త్తమురాలగు, తెల్ల మాంబిక కుక =తల్ల మ 

బేవిశీని | శీఐత్సాంక తు ల్యుండు = =విమ్లువుతో సమాను(డయిన, "పెద్దనకుక్ = పెద్ద 

నమం(తికిన్సి విమల... వల్లభుల్ , విమల =నిరడేనముయిని, విద్యా= చదువులకు, 

భారతీవల్లభుల్ =(బవ్వా దేవునివంటివారును, వినతా... నిధుల్, వినశానూను= 
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గరుత్శంతునితో, సమానజబరియయిన, వ్మిక్రి మజపర్మాక్రమమునకు, సధుల్ ఆ 

నివాసభూతులును, వీరుండు = వీుండయిన, వేమావ్యాయుండు = వేమన్న 

యెడి పేరుగలట్రియు, శీ... తిలకుండుక్, శీ =లశ్నీ యుతు(డయిన, (వెగ్గడ 
దండ నాధథతిలకుండుక ఇ(వెగ్ట్దకయ్యయ వెడి శిపేరుగల దండనాయక రోము 

డును, సింగ నామాత్యు (డు౯ =సింగ నామార్యు(డ నెడి పే పీరుగలట్రియు, నం౦దనులుఆ 

కుమారులు, పుట్టికి జక లిగిరి, 

తౌ, రేల్లమాంబిక కును బెద్దనమం తీకి వేమనమంతి యు, (పెగడయ్యయు, 

సీరగనమం[తియు న నెడి పేరులుగలవా రెవిక మధుర్యులగు గుమారులుజనించిరి, 

వ, అం ద(గజుండు. 84 

ట్. అందు =ఆసోదరులలో, అగ జూండు= పెద్దవాడు, అని వెపద్యముతో 

నన్వయము. 

నీ, కాలకంళక ఠోరశకంఠహుంకారంబు 

చెవులు సోశనినాయటికచి త్తభవుండు 

కుపిత రాఘవఘనశే కూర నారాచంబు 
తనువు నాటని నాటి? వనధి రాజు 

(క్రుద్ధకుంభోచ వ చన గ భూలతా కౌటిల్య 

వికృతిం (గుంగని నాంటిశవింధ్యశిఖరి 

వ నే రవిరావేశ 
వహృతీ. గ౦దనినాంటిశతుహినకరుండు 

"తే. చక్క(డనమున గాంభీర్యశ సారమునను 
(బకట ధె ర్యక ళాకలాశపములయందు 

దండనాయక చూడావశేతంస మైన 
నుర్యతిమామిడి వేమనాశమాత్యు. డెలమి. 

టీ, దండనాయక చూచడావతంసము జ దండ నాయకులలో (శేష్ణు-డం, 

అయినమంతిమామిడి వేమ నామాత్యు(డు =, అయినట్టిమం[తియయిన వేమన్న, 

85 



టీశాతాత్పర్యసహితము. 88 

చక్క_౧దనమునక్ - జఅందమునందు, కాల...హుంకారంబు, . కాలకంళ = ఈళ్వ 

రునియొశ్క, కలోర =కరినమయిన, కొంఠహుంకారంబు= పెడబొబ్బ, చెవులు 

సోకని నాంటి= పెవులయందు( బడకుండనుండు కాలమందలి, చి తభవుండు= 

మ_న్తభుండు, గాంభీర్య సారమునక్ = గాంభఖీర్యాతీశోయమునందు కువీత,.. 

వారాదంబు, కువీలే ఇ కుద్ధుండయిన, రాఘన=రామచందదునియొక్క_, ఘన= 

గొప్పదయిన, [కూర =జభయంకరమయిన, నారాచంబు= బాణము తనువునాట 

నినా(టి=ళశరీరమందు నాటకుండనుండు కాలమందలి, వనధి రాజు = సము(దు6 

డు, పక ట ధెర్యక భాక లాపములయందు = (పసిద్ధమగు ఢా ర్యమందును, శాంతి 

సంతానమందును, కొద్ద... వికృతి, [కుద్ధ,..వికృతి౯ - [కుద్ధ=కోవీంచిను కుం 

భోద వ =ఆగ న్యునియొక్క_, (భూలతాకాటిల్య= బొమముడులయొక్క_, విక్ళ 

తిక =వికారముచే, (గుంగనినా6టి =భూమిమట్టమున కడణి పోక యుండు 

నప్పటి, వింధ్య శఖర = వింధ్య సర్వత సుపర్ ne పివాతిక -వీరభ [ద = వీర భదుని 

యొక), ఆ దార=గొప్పదియు ఘోర =భ యంక రమయివదియం, నగు, వీరా 

వేశ =విరర సావేశ ము చేతనా నైన, వివృాతిక =విహారముచేత, కందననా6టి =కండి 

పోక యుండిన కాలమందలి, తుహీనకి కుండు= చం; దుగు అనా మన న్మథుని 

కం ళను సుందరు(ండును, సము దుని కంకెను నక స వింధ్యగిరికి కను 

ఫీముండును, ఇం దున కంచెను కాంతిమంతు(డు నగు ననిభాపము. 

తౌ. వేమ నామాగ్యుండు శివునిక ంటిమంటల చే దహింప బడనిమన్యఫ.సతో 

సమానమయిన యందముగలవాండు, రామదం(దుని బాణాన్ని చేం గలంగపోని 

సమ్ముదముతో సమాన మెన గాంభీర్యముక లవాండు,అ) న్యునికోపముచే భూమి 

క (గుంగనట్టి వింధ్యముతో నరియయిన ేర్యోముకి లవా(డు, వీర (దునిచే 

మర్తి ంప(బడని చం దునితో సరియయిన కాంతి? లవాండు. 

మ.తగుం గై వార మొనర్చ మి క్రమక భాధా రేయతాశొలి (శీ 
(వెగడన్న ధ్యజినీశు( డంబునిధిగంశీ భీరుండు శుంభద్ది పవ 

న్నగర ద్వారక వాటపాటనవిభాశేన। పొఢ బాహోర్షళా 

యుగళుం డావానసవ్యసాచి ధంలోశీనొక్మ_౦డు సేరుక్కు.నన్, 

3 
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టీ. విశమ...కాలి, వికమకళా=పరా కమళేఖయుక్క_, థౌళేయశా= 
భ్రారవావాకత్వము'చే, శాలి జఒప్పుచున్న వాండున , ఆంబునిధిగంభీరుండుణ సము 
(దునితో నమానమయిన గాంభీర్యముగ లవాండును, శుంభత్ ...యుగళుండు- 

శుంభత్ =(పకాళించుచున్న, ద్విమన్నగర = శ(తుపురయులయొక్క., చ్వా 

రజ చ్వార ములయొక్క- ,క వాట =లిలు పులను, పాటన = (బద్దలు చేయుటయ నెడి, 

విఢాన= పనియందు, (పౌఢ= నేర్చుగల, చాహోర్లళ =అడ్డకజ్ఞలపంటి భుజముల 

యొకు, యుగళుండు =జర్గల వాడు, ధరలో =భూమియందు,  పేరు+ 

ఉఊక్కునక =అధిక మయినబలము చేత, ఒక్కాండ.= అపూర్వుండు లేక, వింత 

కా(డును =. అన ( గా బలమునం దతనికీ* బూర లెవ్వ రును సాటి రారనుట. ఆనావ 

నవ్యపా చి= యొద్ధ మునం దట్టనునితో సమానుండును, అగు, |శీ(పెగడన్న ధ్వజినీ 

శుండు) [శీ =శోభాయుతు(డయిన, |పెగడన్న ధ్వజినీళుండు= (పిగడన్నయ 

డి సేనానాయకుండు, క వారము=స్తో.తిమును, ఒనర్నక్ తగు౯ = చేయం 

దగివవాండు -ఆన (గా బొగడ దగివవాండని స్త. 

శా, పరా క మశాలియు, సము దయుతో సమ మగు౭ాంభిర్యగుణముగ ల 

తాడును శతుపురముల ఇడించుటయందు సమర్థిము లయిన బాహువులు" ఆ 

వా(డును, నంగరమునందు( శదీటితో సమానుడు నగు పెగడయ్య య నిడి సే 

నానాయకుండు భూమిలో నుతింప( దగినవాడు. 

నీ, గగనకల్లోలినీశకల్లోలమాలికా 

వాల్లిసి ములతో 1 నవఘళించి 

చరమసంధ్యా కాల శసంవుల్ల మల్లి కా 

_స్తబకపం శ్తులతోడ 3 సరసమాడి 

శరదాగమారంభశసంపూర పూ ర్లినా 
విమలచం(దికలతో $ వియ్య మంది 

బిసరుహాసన వధూ పృశ పయో ధరభార 

వారన లరులతో శ ననగివెనంగి. 



వెలయు నెవ్వానియ భిరామశేవిమలకీ ర్తి 

యతడు (తిభువనరాయ వేశ శ్యాభుజంగ 

కదన గాండీవి జగనొబ్బళగండబిరుద 

శాళ్వతుం డొప్పు సింగనశేసచివవరుండు. రై? 

టీ. ఎవ్వానియఖి మ విమలకీ రి-ఎవ్వాని= ఏసీంగనమం(తి యొక్క, ఆశి 

ఛానము=మసోవార మును, విమల =నిర్మలమునెన, కీ రి=యశస్సు-ఇటకీ రికి అవ 

భళించుట సరసమాడుట వియ్యమందుట యన(గిపెనగుట యనువానిచే 
అభి రామల్వే మును, గంగాక ల్లోలాదులతోడి సామ్యము చే విమలత్వమును 

చెలియునది. గగన .. .వాల్లీ సకములతోక - గగన కల్లోలినీ = ఆకాశగంగయొ 

క్కు, కల్లోల = పెద్దతరంగములయొక)., మాలికా = పం క్షులయొకు, వాల్లీ 

సక్షములతో౯ = నాట్యములతో, అవఘళించి = సాటియె - అనంగా గ౧౦గా 
కల్లోలములు సవహాజముశానే తెల్లనివి , శేపలక భోలములను చెప్పక వాని 

వాల్లీసకయులను జెప్పుటచే నవి నురుంగుతో. గూడియుండుట సూచితముగా 

వున ధావళ తిశ యము. గావ్యాము - అనలానురుంగులతో. గూడినగంగా 

కల్గోలమాలికలపౌ కీర మికి?_వియం6 బె లుపెన దనుటి. ఇ మోంద నెల్ల 

ఉఊపమానముల  సవాజదావళ్ళ మునకు మళింతయళలిశయము గలిగంచుసం 

దర్భములు పన్నుట యూహించునది. చరమ...పం కులతోడళ౯ - చరమసం 

ఛధ్యాశాల = సా'యంసం ధ్యా కాలమందు, సంఫ్లుల్ల = విక నీంచిన, మల్లి కా 

_న్దబక = మల్లెఫూ గుత్తులయొక్కొ_, పంక్తులతోడక్ = పం క్తులతోను, సర 

నమాడి = సరసములుపలికి _ అనగా మల్లెవూగుత్తుల నవాజంపు ౭ చెలుపునకు 

మలుసంజయందు నింణారవిక సించుటపలని యతిశయము చెలియునడి ౬ 

మలుసంజను విరినినమ ల్లెపూవుగుత్తులవ లె నతనికీ ర్తి మిక్కిలి తెల్లని. యొప్పు 

చున్న దనుట, శరద్ ...చందికలతోన్ _ శరత్ = శరత్కాలముయొక్క 
ఆగమజరాక యొక్క, ఆరంఛ = పారంఛ దశ యందున్న, సంపూర్ణ =నిండయిన, 

పూర్ణ్మి మాజఫున్నమనాంటి, విమల =సిర ్యఆమయిన, చం దెక లతోక ఇ వెన్నెల 

లతో, వియ్యమంది=బంధుర్వము'చేసి-అన గా 'కేక్తోని చందికలకు శరణాగను 



86 శృంగారనై మధము 

మందలి నిండుప్రుక్నుమనా6టి ధావళ్యాతిశయ మూవ్యాము. “ వివావాశ్వ 

వివాదశ్చ సమసమోశేవ శోభ తే” అను పచన్య పకార మున సమానులకే యొండొ 

రులతో వియ్యము మొదలైనవి జకుగునుణాన “ఇం డిక్షలతో వియ్యమంది ” 
యనట చే చం, దికలతో సాటిమొన యని యర్థము. బిపరు . .. వల్లగులతోక్- 

విససుహాసన = (0)వ్తాయొక)., పఘూ = భార్యయయిన నరన్వతియొక్క-_, 

పృ సఘు=గొప్పపయిన, పమోధర భార = బటువ్లులెన ననములందళ), హారపల్ల రు 

లతో౯ = తీరగెలవంటి ము తెపుసరములతో, ఆన(గి పిన! = ఒద్దిక నొంది, 

తెల్ల: యు తెపుసరులకు చె స స్పతిగుబ్బలయం దు"కిపలని మిక్కుటంపు బె 

లుఫు |శావ్యాయు. కీ? యండి చుక్కిలియు( వెల్ల" దనుట. వెలయు =| పకా 

శించుకో, అతయడు=ఆ్యవా(దును తభువన ... కాళ్చతుండు - [తిభువన=ము 

ల్లోక ములయందు, రాయ వేళ్యాభుజం" = రాయ వేళ్యా ఛుజంగ:ండనునట్రియు, 

కదన గాండీవి = కి వన గాండీవ యనువ్షయు, జూ నొబ్బగండ = జగనొబ్బ గండ 

యన వట్టాయం, ఓరుద =బీరువపవముల చే కాశ తుండు = స్టీరు. డైన, సింగన సచివ 

వరుడు = 10% నామాన్యుండు, ఒప్పుక = వలయుచుండును 

తా. ఎపనిక్సీ ర్ల నుకుంగులతో డగ ౦౫. యలలకునాటియె మ భెషావులతోనరన 
మాడి పుడువెన్నెలలగా బంధుత్వ ము చే. , పరొస్పతీ పవి తారహారములతో 

న్నే వాయుచేసీ (పకాశంచుచున్నదొ, ఆ్థావా(డును. రొయవేళ్యాభుజంగాది 

నికుదములు గలవాడునగు సిం* నా*మాత్ఫు (డు వలయుచుండును. 

మ అకుదార౯ వివిధా[గహారములలతో 1 నాందోలికాచ్చ(తచా 
మరక ల్యాణక ళాచి కాదిబవుసమా నార్గ చిహ్నంబు లా 
దర మొప్పార(గ వేమభూవరుని చేశతం గాంచెస్మామాజ్యసం 
భ రణ పాఢుండమాత్యసింగండునయక పాగల్భ్యగర్వోన్నతిన్. 

టీ, పొమాజృసంభర ౧ వొధు(డు- స్మా మాజ్య = సమ స్త మెన రాజ్యమును, 

నంభరణ=భ రిందుటతోందు, (ౌధఢు(డుజని పుణు(డగు, అమారత్యనీంగ (డు = 

నీల శానూర్యు (డు, నయ పాగల్భ్యగర్యోన్న తిక అ నయవజనీతికా స్త్రమునం 
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వలి, (పాగల్భ్య=పౌఢక్యముయొక్క, గర్వజ కాసరముయొక - విజృంభణ 

ముయొక్క_ యనుట, ఉన్న తి౯ =ఆతిశయము చేతను, వేమభూవరుని చేత్ = 

వేమభూపాలకునివలన, అరుదార =ఆబ్బురముకలుగునట్లుశా, వివిధాగహార 

ములతో౯ _వివిధ =ఆచేకములయిన, అ గహారములతోక్ = అగహారయల 

తోయాడ, ఆందోలళి శా ... చివ్నాంబులు-ఆందోళి కా ఇ పల్ల కీలు ఛ త్త) ఎగుబ్బ 

గొడుగులు చామరజవింజామరలు, కల్యాణ=మంగళ సూచక మయిన, కళాచి 

కాపరిగౌలు ఆది= మొదలుగా గలుగు, బహు=అ నేకములయిన, సమాన 

గౌరపములకు, అర్హ = తేగినట్టి, చివ్నాంబులక్ = లాంఛనములను, ఆదరము = 

_పీమము, ఒప్పార(౫౯ =ఒప్పునట్లుగా, కాంచె =ఫుచ్చికొనెను. 

తా. సీంగ చానూత్యు (డు వేమభూ పాలుని సొ మాజ్యభార యు వహీంచి యత 

నిపలన న నేకములయిన బహుమానములను అగహారిములను బుచ్చికొని మిగుల 

(బనీద్ది శాం చెను. 

వ. ఈదృగ్విధగుణాలంకారుం డైనయమ్లహాో | పథాన కేఖరునకు, 

టీ. ఈద్భగ్వి ధగుణాలంకారుండు, ఈదృగ్నిధ= ఇట టి, గుణ=నద్దు 

ణయులనెడి, అఆలంకారుండు=భూవ ణములుగ లవా(డు, వనయమవో[పభాన 

శేఖరునకు =అయినట్రిసింగ నామాత్య శే ష్టునకును. 

క్ట, (శీమంతున కానర్థిత 

సామంతున క హిత హృదయశేజలజాతి వనీ 

హీమంతునకును సలలిత 

భామాకంతునకు సచినశ భాస్వంతునకున్ : 40 

టీ. (శీమంతునకుక్ = ఐశ్వర్యముగలవానికి, ఆవర్సితసామంతునకు౯ - ఆవ 

రి జలాంగ ౯ దీనీకో (బడిన, సౌమంతునకుక = సామంర పభువులుగ లవా(డును, 

ఆహీరఠ... హేమంతునకుక్ _అహిర= శ తువులయొక్క_, వృాదయ= చి త్తముల 
చెడి, జలజార జపద్ధ్మములయొక్క_, పనీ జపనమునకు, హీమంతునకపక్ ఒహేమం 

క బుతువువంటివానికి - మంచు కొ ఆం తౌనురలను దకాలించునట్లు తొను పగవారి 
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పాదయములను దూలించువా(డనుట, సలలితభామాకంతునకుక - సలలితజ 

నుందరు లైన, భామా= న్తీంలకు, క ౦తునకుక్ జమున భునిపంటివానికి సచివభా 

న్వంతునకుక్ =మం(తులలో ను తీముండయినవానికి. 

క. కుకురుకురు చోళ కేరళ 

శక మరుక క్రాటలాట క సౌవీరనృప 

(పకరసభాభరణమహో 
నుకవిజనానీకవినుత $ శుభ చరితునకున్ . 41 

టీ. కుకుకు ... చరితునకుక్ -కకరు.. సౌవీర=కుకురు, కురు, చోళ, "శీ 
రళ, శక, మరు, క రాట, లాట, సౌవీరదేశములయొక్క, నృప=౧'*జులయొ 

క్క, (పకర=సమూావాముమయొక్కి_., న = సభా స్థలులకు, ఆభరణజ=అలం కార 

మూలపంటి, సుకొవిజన=కి విషమ్యులమొకి ,_, ఆనీక =సమూవాము చేత, వినుత జఅపొగ 

డంబడుచున్న, శుభ =మంగళమయిన, చరితునకుక = చారి తముగ లవానికి. 

శ. చెంచునులచూజఆజ కారున 

కంచితకరుణాతరంగి * తాపాంగునకుం 

జంచలనయనాక లకిలి 

కించితలీలావిలాస + కేళీరతికిన్ . 42 

టీ. చెంచు... కారునకున్ - చెంచుమల = చెంచుమలయ నెడి దుర్గమును, చూ 

ఆ శొరునకుళ =కొల్ల 6 బెట్టివవానికిని, చూజణళకారు(డనుట బీకుదుపేరు “ఆనప 

రత నుక వినికర స్తో తిపచవర చనా సమయనిర్చి కా ముండును కెందుమల చూజణశా 

రండును” విష్ణుపుకా. ౧. ౪ శానయిది లతణమునకు6 గట్టుపడదు. ఆంచిత్ ... 

ఆపాంగునకుక =ఎఅంచిక జప శాశించుచున్న, కరుణారరంగిర జ దయారనము 

చేత రరంగలవ లె ప్రెపెనిగుడు, అపాంగునకుక = కేంగంటి మాఫులుక లవానికిని- 
ఆనా దయారనవూరితములల న చూపులుక్ లవా'డనుట్క, చంచల... రతి 

కక _చంచలనయనా = దలించుచున్న నేతములుగలవారియొక్క. - అన (శా 

శ్ర్రీలయొక్క_, కలజఆస్య క్తృమధురముంజన) కిలికించిత్ = శృంణార భావజనిత 



టీశాతాత్సర్యసహితము. త 

మయిన చేస్తలును, లీలాజలీలయనెడి హావ భేదమును), విలాస = విలాసమ నెడీ 

హావఖేదముగల, శేళీ=[ కీడలయందు, రతికిక = ఇష్టముకలవానికి-ఆనంగా _్రీ) 
లుచేయు శృంగార చేస్తలయందు. (బీతికలవాండని శెప్పుటచే రనీకుండని 

న్ఫురించుచున్నడి. 

తా, చెంచుమలదుర్ష మును గొల్ల ( బెట్టినవాన కి గరుణార సపూరిత ములంణ న 

(గేం ంటి చూపులకి లవానికి నీల భావహోవాదులయ౦ దఠత్యంఠ్మపీతిగఅ 

వాని కీని, 

క. వోటగకగిరిధీరున కరి 

తాటంక నతీకపోలశేతల*వం మకరీ 
లీ టచ్చవక ఠినధను 

రా న J ర్యాటంకారునకు మ నృగీథా కారునకున్ ; శశి 

టీ. హాటః గరిధీరునక్క౯్ = మేరుపర్నశిమువణె ధైర్యగుణముగలవానికి, 

ఆరి... టంకాకువకు౯ -ఆరి=శ గువులయొకి ), , తౌటంకపతీ= క్రీ)లయొకక, 

కబోలరేల = గంద పదోశసులయ ందున్న, పరి = శ యిన, మక్షరీ=మకకి 

శాప ర్యిలను పాటచ్చగ = దొంగిలించుచున్నా, కఠిన = కతోరమయిన్క 

ధనుర్శా జవీంటినారియొక్క, టంకారువ॥ ౯ =ధ్ననికలవానికి - ఆన౮౫గా నిత( 

డు విం నెక) _డి శృతురాజులను సంవారించుచు.డుటచే వారి క్రీ)లు వైధవ్య 
మును జబోొందుదుకుకాన సౌమంగ ల్భ సూచక ములయి3 మకి రీప్మత్రయులను (వౌ 

య మానుచున్నా రనుట. మజీయు నిగినిధనువంకారమే శతు రాజభార్యఆ 

మక రీప[తీములను దస్కరించుదున్నదవ వప్పట సలన, సింగ వామౌళ్యుండు 

ము చేయుటకు ధనుష్టంకారమును బేసినంతిమ్మాతిమున నే శ తురాజులు భ 

యాతి లీక ముచేం జచ్చుచున్నారన6గా నిడి నతినియుద్ధమునందు నెదురొ_ 

ని నిలుపనోవీనట్టి కౌర్యపంతులు గలరనుటయెక ,_డిదని తోచుచున్నది, మన్గ 

ఛా ళారునకుక్ =మన థునితో సమానమయిన రూపముకలవానికిని. 

1 శ రిముకరీ. (వా. ప 



40 శృ్చృంగా నె వధము 

ఫ్ (శ్రీమహిత' వెద్దనుతునకు 
వేమవీ.తిపాల రాజ్యశేవిభవకళా ర 
యొమణికి సింగసచిన 

[(గామణికిం చాండ రాయ శ గజ శేసరికిన్. $4 

ట్, (శ్రీమహిత ెద్దసుతునకుక- - శ్ర=లక్షీ చే, మహిత =వూజితు(డయిన, 

పెద్ద= పెద్దన్నమం(త్రియొక)-, సుతునకిల్ = కుమారునికి, వేమ...మణికిక - 

చేమకీరి పాల = వేమ ఎాజుమొ3 స్యా రావి థన ౫ వాశ్యివెనన ము మొ) 

విన్నాణమునకు, మటణికిక = రకిగాగాట్లుకొనుమణీ యైన వానికి -దుష్ట్రగ హో 

దులు సోంకకుండుటకై కటికామ భూపుణమువకు ర మూోమణియని పీరు -రమకూ 

మణీవ లె వేమరాజురాబ్భవై భ=2ును చెతుపునొంవనట్లు కాచువాండవిభావ 

ము. పాండృరాయ)౫ జశేపరికిల - వాండ్య రాయ = పాండ్యభూపాలుండ నెడి, 

గజ= ఏనులపనకు, ేపరికిక్ = సంహామువంటేవానిక్కి పాొండ్యగాజును గెలిచినవా6 

డనుట. సింగ సచివ గామణికికా =సీరి? న్నృమం। 4 తి శష్టుంకి, 

వ. అభ్యుదయపర పరఠాభివృద్ధి గా I బూనినయిమ్మ 
హో పబంధమునకు. వాలు 45 

టీ, స్పషతు. 
కు 

1 “సెద్దకోమటి, చేమకీతిపాలి అనియే (వా. (ప. 



1 కథా ప్రా రంభ ము, 

నీ. తపనీయదండై క $ ధవళాతప(తితో 
దండ తేజణీ _రిశీమండలుండు 

నిర లనిజక థాశేనిమిమక భోలినీ 

మోళితాఖల దడగశేత్క లృముండు 

వితతననద్యయ శ వ్వీపనానాజయ 

(శీవధూటీసమాశన్స్న్న భుజుండు 

నిఖలవిద్యాన టీశనృ వారంగస్థలా 

యనే నాయమాన*జి!హ్వోస్థలుండు 

తే. (పస్తుకింపంగ: దగు నముకాటకథోర 
చటులగుణట(కియాఘున శే స్తనిత ఘోష 

బాపనీక శభ వశ రాసాని శ మిన 

ఒబలవదహితే తేచోవ వాశేవలుండు నలుడు. 46 

టీ. రపసీయ...మండలబుండు- తెపనీయ=క నకి మయమయిన, దండజకాహ 

గల, ఏకి =ఒక గ లైన, ధనా = తెల్ల" .ఆతిప,తికి =గొడుగు గాంజేయయంుడుచున్న, 

ఆ ద్దండ = గొప్పదయిన, 'నేజ!= తేజస్నుయొకి ప్రాయం, క్ట _కిజయళ నృుయొక్క 

యు, మండలుండు = సమూవాము” లవా(డును, ఇట( *దపనీయి”” “ధవళ” 

అను విశేమణముల సారస్య మేమ :(పతాప మెఅుపువన్న కలదనియు€ 

గీ రి తెల్ల గానుండుననియు ప్గాంచట క విసమ యసీద్ధము. శాన (పతౌపమ బం 

గారఫు శామవ లెనున్న దరయు, యశస్సు తెల్లనిగొడుగుప లె నున్న దనియా మతీ 

యు “మండలుండు'' ఆని చెప్పుటచే, మండలమన(గా వషటువగానున్న పన్తు 

సమూవాముగాన గుండనగు గొడుగున కుపమించుట యు క్తమనియు మణి 

యూ నానలునికీ ర్రి_పతొపములకు గొడుగు నుపనూనముగాంగొనుట బే గొడుగు 
కం మానాన. 

త జీహ్వాంచలుండని పాళాంఠరరము. 



4 కృంగారనై వధము 

నకయగామ యాధారమంజనళ్లై కీ రికి. (బకాపము కారణ మెయున్న దనియు 

తోచుచున్నది. నిర్మల ... కల్మషుండు - నిర్మల స్వచ్చమైన, నిజజతనయొక్క., 

క ఛాజచర్మితమ వెడి, అనిమివకల్లోలినీ = ఆకాళగంగ చే, మాళిరజకడుగ బడిన, 

ఆఖిలజసమ _స్రమయిన,జగత్ =లోకములయందలి, కలషుండు = పాపములుకల 

వాడు ఇట నలునిచర్మితిమును ౫౦గానదితోసాటి తెచ్చుటపలన గంగవలె 

నిమ్మ-లువ మెనదియు, గంగ , లోకములను బవి కముచేయుచున్న ట్లు పొపముఅ 

వడ(చి లోకములను బవి(తము చేయు చున్న ద నియు, గంగవలె( బుణ్యదొాయి 

ఆపనియు, మూడుళోకములయందు వ్యావీంచియున్న దనియు, దెలియసచు చు 

న్నది. నలునిచరి తరు పాపహారియగుటకు6 బమాణము “ళ్లో! కరో, టకస్య 

చాగస్య దమయం త్యానలన్యచ | బుగుపర్గ స్య రాజున్తేః కీ రనంక లిశాశనంి” 

ఆని యున్నదికాన నలునిక థకట్టి శ కికలదనిఖాపయు. విరఠ... భుజాండు- 

వితఠ = విస్తారమయిన, నపద్పయద్బీప = పదునెనిమిది ద్వీపములయొక్కు, 

వానాజఆ నేశవిధములయున), జయ శీ =జెయలక్షీ య డి, పధూటీ= శ్రీ) చేతి, 

సమాళ్షిన = కౌగిలింప(బడిన, భు జు.డు = బాహువుల గలవాడును అ ౫ (౫ నషా 

దళ ద్వీపములను జయించి జయలత్ముల(గొన్న వాడనుట, నివల.. నం ండు - 

నిఖిల =సమ న్తమయిన, విద్నా=విద్యల ఇడి వటీ=ఆటక త్రెలయొకి tas నృ త్రఆ 

జాట్యమునకు, రం* వంజరం స్రలమాడి, ఆ+శులి నాయమాన _ భజన ముగి 

జేీయంబడిన, జివ్వో స్థలుండు = నాలుకే కి లవాండును, సమున్భటి.,ద వానలు? 

డు-నముద్భట=గొప్పదయిన, కిథోర = కఠిన మిన, ఇటుల = చలించుచున్న, 

గుణ= నారీయొక్క-, టంకియా ఆ టంకారమనిడి, ఘన ఆ గొప్పదయిన, 

_నృనితఘోవమజగర్జ్నము గల, చాపనీరద =ధనున్స నెడి మేయయువల?, భపజ= పుట్టు 

చున్న, శర ='బాణముల నెడినీటియొక ,., ఆసార = గొపప ఎవర్నీ ముచే, కమిర్= 

చల్దార్పోంబడిన, బలపత్ ఇబలపంతులయిన , ఆహీరి జశ గువులయొక ్క , చేజః = 

తేజస్స౫డి, దవానలుండు= కార్పిచ్చుగ లవా(డుగు, అగు నలుఃడుజనలకమహో 

రాజు, (పగ్తుతింప(గక్. తగుల జపొగడశిొప్పును, అనా భయంకరము? గర్జిం 

చుచు మేఘు(డుపర్ష ధారలచే చా జానలమునుజల్లార్పు చున్న ట్లు, నలమహారాజు 



టీశాశాత్సర్యసహితము. శకి 

భయంళ రముగుటం కారము గల చాపమువలనబయలు జేఆం చున్న జూాణపరంపర జే 

శ తురాజుల ప తాపాగ్నిని నళింప(జేనీన వాండనుట. 

ళా, ఈ, గంథమునకు6 గ థానాయకుండు, (పతాప మనెడిబంశారుశామగ 

అట్రీనిర్థలమయిన సతీ. రియ నెడీ యే కారప తముకలవా(డును, గంశానదివే 

"లె ము?గోక ములను బవి తము చేయుచున్న నిరలవాయిన క థగలవాడును,పదు3ె 

నిమిడి ద్వీప మలజయించి యాయాజయలతుల చే చాలింగనముచేణ(బడుచున్న 

వా(డును, సమ స్థమయినవిద్య ల నెడియాటక త్తెలు నాట్యము చేయుటకు దగిన 

జాట్యశాలమైన వాలుకగలవా(డు. ఆన (౫ సమ న్లవిద్యలను వేర్చినవాండను 

ట్ర, ధనుష్టంశారమ నెడి యు ఆంములు గల కార్తుక మనెడి మేఘమువలన బయ 

లుదేఆు చున్న బాణపర్త మ నెడీవర ము చేత జల్లార్ప౭బడిన శ తురాజాల(పతౌప 
CN జని య 

మనెడేయగ్ని క లవాండు నగునలమవోరాజాు పొగడందగును. 

ఆలం. శ వకూపకము. 
యబ 

అవ. వెనుక టిపద్యములో నలునిగుణములను సం గహముగాా 

జెప్పి యిప్పుడతనివిద్యాగరిమను దెలియ. 'యుచున్నాండు. 

చ. అలయ కధీగిబోధములు 4 నాచరణంబు (పచారణంబు నా 

గలుగునుపాధిభేదముల + గాఢమతి౯ల నిగమాదు లైనవి 

డ్యలు పదునాలుగింటికి నతం డొనరించె( జతుర్దశత్వముం 

జెలియగ లేము కారణము దీనికి నెమ్మెయిం జర్చసేసినన్. ౪7 

టీ, ఆరండు=ఆనలమహారాజు, అలయక = ఆయాసము చెందక, ఆధీతి 

జోధములు, అధీతి=ఆదవ్యయనమాు చేయుట, బోధములు=జఅచదివినచానిని బొ 

గుగ తెలిసికొనుట, ఆచరణంబు=శా స్రములయందు. జెప్పంబడిన విధముగ 

గర్శముల నాచరించుట, (పచారణంబు=ఒకరిచేం జదివించుట, నాక్ అన 

ఇగ కలుగు నుపాధి'భేదములక్ =కలంకుట్టి యానాలు గుపాధి భేద ముల టేరను, 

ఇగాఢమతిక = స్థిరబుద్ధితో, నిగమూదులు = వేదములు "ెబపలుగా6 గలవి, 

వినవిద్యలు పదు జాలు! టి [క ఎ అయినట్టి పదునాలుగు విద్యఅకు. (అనగా 
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పురాణములు న్యాయశా సము, ధర ళా సము మోమాంస, వడంగముల 

తోలహూడిన వేదములు పదునాలుగు విద్యలయినవి) చతుర్షశత్వరు, = పదునా 

ల్లింటియొక ధర్మమును, ఒనర్చిక౯ = చేసెను. దీనికి = చతుర్దశ విద్యలకు 

నొక్కొాక్క దానికి నాలుగేనీ యుపాధులచే భేదముకల్పించి యేబదియా ఆగు 

టకు మాజుగా( జతుర్ణశత్వ మును మాతమే కల్పించుటకు, కారణముల ఇ 

హీతువును, ఎమెయిక్ = ఏరీతి చేతనయిన, చర్చ చేసినక్. = విచారించి 

నప్పటికిని, తెలియం౫గ లేము= తెలిసికొనలీము, (అన( గా నిక్యుడ దళాళద్దెమున 

క్ర ఆవస్థయ యు, దశసంఖ్యయనియు రెండర్గములు తీసికొనంబడినవి. దళశళబ్ద 

మః సంఖ్యా వాచకము గా వాడినప్పుడు చతుర్దశ విద్యలకు నాకొక), దానికి 

నాలుగోనీ యుపాధి భేద ములం గల్బించియు( జతుర్షశత్వము నే యెట్లు చేసీ నా 

డో యెట్లాలోచించిననుగారణము తెలినికో లేము ఆను వికోధముఐచ్చును. ఆడి 

తోధము దశళబ్దమువ క వేసలన యర్థము వెప్పివచో ( దొలంగును. ఎట్లనగా పద 

శాలుగు విద్యలకు నుపాధి భేదములచే నాలుగని కరువే సలు క లదానిగా( జేసె 

ననియు,చక్క(౫ా యోచించిన వందులకు( శారణముపైలినిగో ఎక్ 

€౯మా ఆం కాక్క 

న్నర మును చెవ్పీశొనవ ”ను. అన€౫గా వలుడు పదునాలుగువిద్యలను నేకియన్ని 

టీని లోకమునందు వ్యాపింప ( కేనివా(డనుట.ఆలం కారము, వికోధా భానము. 

అవ, నలుడు సూప కా? విక్యయం జనమాను(డని చెప్పుచు 

న్నాడు, 

తే. అతనివిద్య జిహ్వోనటి 1 | శుతివిధమున 
నంగగుణమున నష్రాదేశాత్య యగుచు 

విస్తరి లె నవద్వ్యయశేవ్వీపపష్పథగ 

శేవభాజయలకీ జకగీమబో లె. 48 
టీ. జిహ్వానటి=సమ స్లలోకులరౌబక్క_ వాలుకలయందు చాట్యుయునలుప్పు 

చున్న, ఆరని=ఆనలమహా రాజుయొక్క, విద్యజనూప కారవిద్య, (పచనము'వే 
యుటయ నెడివిద్య) అంగగుణనునళ్. _ అంగ *మడంగములరొక్క., గుణరు 
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న౯=అపృ త్రిచేత, ఆష్టాదళాత ము = పదునెనిమిది ఒంఖ్యగలిగిన, (శుతివిధ 

మున =(తీయియ నెడి బుగ్య జుస్సామవేదములవ ల్యే అంగగుణ మున్ - ఆంగ 

ఆజురసనులరొబక్క_, గుణమునక =ఆవృ త్రి చేత, అఆష్రాదశాఠర్మ ము=పదు నెని విం 

దినంఖ్యక లది, ఆగుచు౯, (ఆల్బాధికసమము లనెడిమూడువిధములు గలసూప 

శారవిద్య యా తురనముల చే నావృ త్తిచేయుటంజేని య ష్రాదళర్వే మునుబొం 

దుచు,) నవ... జిగీవ (బో లెన్ - నవద్యయ ద్వీప =పదు నెనిమిది ద్వీపములపగు ప్ప 

థక్ =వేలు వేఆుగానున్నట్టి, ఆ శేష=విస్తారమయిన, భూ =భూమండలమును, 

జయ =జయించుటపలనలలిగిన,. లశ్షీ = లత్ములను, జిగీషంబో లె=జయింపని 

చృచేతంబో లె, వి నరిల్లె౯ =వి సరించినది. ఆనా లక్ష్మీ పదునెనిమిదివిధము 

లయియుండుటచేం దానుగూడ. బదునెనిమిడివిధ ములయి లక్ష్షీని జయింపవ లె 

నని తలంచి సూ పశారవిద్యారూపమయిన సరస్వతి మొదట న్యూ నాధిక సమ 

ములను మూడువిధములయి, ష డనకులచే నావ ్ర్రంపంబడి పదునెనిమిదివిధ 

ములయినసని ఫావము. 

తా. లశ్షీసరన్వతుల కన్యోన్యకి లవాము జగత్పెినిద్ధము కావున, నలమహా 

రాజునకు పశ్యమయినదియు) న్యూనము అధిక నమము ఎనుమూడు భేదములు 

సులదియువగు సనూపకారవిద్య, షడంగములచేత నాన్ఫ త్తిచేయంబడి పదు 

నెనిమిది సంఖ్య పహీంచిన వేద తయముఐ లె, నాజుర సముల చేత నాప్పత్తి 

చేయండి పదు ఏనిమిడివిధములుగ లదగుచ్చు నలమహారాజు వ్వీపములను జయిం 

చితెచ్చి వేతు వేజు గా నుంచిన పదు గెనిమిదిజయలక్షులను జయింప6గోర్కి_కల 

దివో లె వి సరి లెను, 

అలంకార ములు, ఉఆపమోలత్చే) కలు. 

అవ, ఈపద్యమందు నలునిశా స్తజ్ఞానమును (బకారాంతర 

ము చే జప్పుచు నలుండీశ్వం సమానుండని నిరూపించుచున్నా (డు. 

తే. త. [ద న్నేమునియపిరావ! తార మగుట. 
'దెలుపు దక్పాలకాం శావశేతీర్డు డతండు 
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hn మైన 

స్త్ర మను చేరియధికలో చనముకలిమి. 49 

be దక. తీస్తండు-దిశ్చాలక ఎదిశాపాలుర యొక్క అంశ =భాగములనలన, 
అవతీర్లుండు = అవితరిం చినట్టి, అతండు=జఅనలమహారాజా, తాక =తాను, (తినే 

(శుని యపరాపతారము= ఈళ్ళరునియొక),. రెండపయపతారము, అగుటక = 

అయియుండుటను, కామ... . (ప్రగల్భము - కామనంచార = స్వేచ్భావిహారము 

యొక్క_,వారణ=వారించుటయందు, [పగల = పౌఢము ఈశ్చరపకృమందు- 

కామ=మన థునియొక్మ, సంచార =విహారమాను, వారణ=వారించుటయందు, 

(పగల్భము- _ అనంగా మన న భునిదహీంచినదని భావము. ఐనళా చ్రయుఇఅయినట్టి 

ఖా నోము అను పేరి= =అనునట్టి నామముగల, అధికలోచనముకల్మీ = శిండింటే 

కం లు నధిక మెనలోచనముండుట - అన 6 గాశా స్ర)మనెడి మూ(డవనే తముకల 

వొడనుట్క "తెలుపుల = తెలియ(జేయుచున్నది. అనలా నీశ్వరునియందు 
డేపత్యము కామస(గవాత్వము, (తి న్మేతత్వము, ననుధర్మములున్నవి. ఆధర్మ 
ములు నలునియందు[గూడనున్నవి. ఎట్లన “అషహ్రాఖిరోకపొాలానాం మా తౌభి 

ర్నిర్మితో నృపః” అను (ప్రమాణముచే దేవత్వము సిద్ధించుచున్నది. కామ 
విహారమును హరిం చెను గాన కామన్నిగవాత్వమున్నది. శా స్ట) మనులోచనము 

దినే కఆఅవాండగుట చెం (ది స్మతత్వము సిద్ధిం దుచున్నది. కాన నలుం డీళ పర తుల్యు( 

డని ఫలితౌర్థము. 

తా. అస్తది క్పాలుర యొక్క. యంళశములచే జనించిన నలమహారాజు కా 

ముని దహీంచిన మూడవలోచనము గలయీళ్వరునివ లె. గామసంచారము వారిం 
చుటయందు నేర్చుగలకా స్ప మనెడిమూా(డవన్మేతముకలవాండు గనుక. (దినే 

ఆటీ 

(తుని యపరాపతారమనుటకు సందియములేదు. అలంకారము వ్య సరూపకము 

అవ. ఈపద్యమందు నలునికీ ర్తి వ్యాపకత్వమును దెలియం జే 
యుచున్నాండు. 

చ. కెరలి మహాసి వేనమసహాోకృగరగరి తద్భటకోటిచాతురీ 

తురి సమరాంగణంబులం జశతుర_ రిడావరణంబులకాయళోం 



బరముల నేయుచుండుబహుశభ ౦గులంయబున్నమనాంటినిండుచ ౦ 

దురునునుసో గ వెన్నెలలళతో. దులదూంలౌడుత ద్గుణంబులన్ * 
టీ. సమరాంగణంబులక్ =యుద్ధభూములయందు, మహానిజేమసవాక్ళత్వరి - 

మవాత్ =గొప్పదగు, అసీ=ఖడ్డమ నెడీ, వేమ= (సా లెవాని నేం పలక, సవాళ్ళ 

త్వరిజ సహాయముగా లల, తద్భటకోటిచాతురీతురి - తద్భట =ఆనలమహారాజు 

భటులయొక్క_, కోటి=ఐసమూావాముయొక్క_, చాతురీ= "నేర్ప నెడి, తురిజ నూ 

లుకండెయుంచుకొనెడి) నాడె, కరలి=అతిశయించి, పున్నమ... వెన్నెలల 

తోక _పున్న మనాంటి=వూర్జి మయందున్న, నిండు=వూర్జుండయిన, చందు 

రు=చందునియొక ్క, నును=స్నీ గ్గ ములయిన, సోగ =నిడుదలయిన, వెన్నెలల 

తో౯ చంద కాంతులతోడ, తులదూ.లగొడి = సాటి చెం దెడి, తద్దుణంబులక్ - 

తత్ = ఆనలమహారాజుయొక్క_, గుణంబులక్ = నర్దుణముల నెడి తంతువుల 

చేశ, చతుర్గరిదావరణంబులక్ - చతుర్ = నాలుగయిన, వారిత్ =దిక్కులను 

ఆపరణంబులు=కప్పుచుండెడి, యశోంబరములక్ = కీ రియనెడి వ స్తములను, 
బహుభ ౦గుల౯్ =అ నేక విధముల చే, చేయుచుండును. అనలా నలమహాళాజు 

కత్తి చేతధరించి తనభటులకు సహాయుండయి యుండు , నే వారలు దిక్కు 

లనుజయించి యత నికీ ర్హిని విక్కు_లన్ని ంటెయందు వ్యాపీింప6 జేయుచున్నా 

రనుట. 

తా. ఉత్క_టమయినఖడ్డ మనెడి నేంతపలక సహాయముగాంగల యట్టినలమ 

హారాజుయొక్క_. భటసమూవాముల చాతుర్యమ నెడినా డె నిండుచందురుని 

పండు వెన్నెలలతో సమానములయిన నలమహారాజుగుణము ల నెడితంతువుల 

చేత దిక్కులనావరింపంజాలిన కీ ర్రిపటములను చేయుచుండును. 

అలంకారము సాంగరూపకము. 

తే, తద్దిళశాజయయా(త్రోోత్ల కధరణిధూళి 
దోఖపతావవై శ్వానర $థూ మ రేఖ 
పాలమున్నీ టిలో బడిశపంక మయ్యె 

నన్ఫుతదీధితిమై జెంది శే యంక మయ్యె. ర్1 
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టీ. దోఃపతాప వైశ్వానర భూను శేఖ - దోః = చాహువులయొక్క (పతా 

సజ పతౌపమ నెడి, వె శ్వానర=అన్ని హో తముయొక, ధూమ రేఖ=పొాగన 

మూవామువలెనున్న, తేత్ ...ధూళి - తత్ =ఆ నలమహారాజుయొక్క_, దిశాజ 

=దిగ జయము కొణికయిన, యాతే = యుద్ద యా(తీలయందు, జ = 

రేగిన, ధరణిధూళి ఇ భూపరాగము, పాలమున్నీ టిలోక =పాలసము[ దమ 

నందు, పడి, పంకము=బురద, అయ్యొు౯ =ఆయెను, అమృతదీధితిమెక్ - ఆ 

మృత దీధితి=చందునియొక్క-, మెక్ =శరీరమును, వెంది=పొంది అంకమ 

య్యొక్ =క భంకమాయొను. 

తా. ఆ నలమవహోరాజయొక్క_ వండ పతాపమ నెడి యగ్నిహో తుని బౌ 

గవలె వెలయునట్టిదె దిగ్గయములయం దతనినేన వలవ బయలు వెడలినపరా 

గము, పాలసం[దములోంబడీ బురదయయి, పాలసమ్ముద మునందు (బుట్టిన చం 

(దుని శరీరమును జెంది కళంకమాయొను. ఆటెకానిచో( జందుని శరీరమందు. 

గళంకముండుటకు (గతె మేమి? అలంకారము గ మ్యోత్చేంక్ష. 

చ. అరయిక గల్లీ భామివలశీయం బఖిలంబును నీతి బాధలం 

బొరయక యుండనానృపతిశ పుంగ వుందేలుచు నుండ నొండుచో 

టిరవయియుండకుండుటంజు+మియతి వర్ష ముల శయిం చెంద 

త్పరన రనాథయూథవని+ తాజనతానయనోత ఎలంబులన్ . 52 

టి. ఆన్ఫపతి పుంగ వుండు = రాజ శేష్టుండయిన నలమహారాజు, అరయిక ఇ 

విచారణ, కలిగి భూమిపలయంబును=భూమండలము, అఖిలంబును=అంతనుు, 

ఈతి బాధలక్ = ఈతి బాధలను (అతివృష్టి, అనావృష్టి, మూపి.కములు, మిడః 

తలు, చిలుకలు తనకుసమిపముననుండు రాజ ఈయాజును ఈతి బాధలన 6 

బడును) పొరయక ఉండక =పొందకుండ, ఏలుచుండ౯ =పరిపాలించుచుం 

డగా, ఒండుచోటు = నుటీయొక స్థలము, ఇరవయి = నివాసస్థలమై ఊం 

డక ఉండుటక౯  చుమి=ఉ ౦ండకఏె 'వుటచేత నే చుమో, అతిపర్షములు = ఆ 

తిస్ఫష్టీయ నెడి యిీతిబాధ, తత్ ...ఉత్పలంబులక్ -తత్ = ఆఅనలనువోరాజు 
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యొక్క, పరనరనాథ =శ(తురాజాలయొక., యూథ=సమూవాముయొక్క, 

వని తౌజన తా=భా ర్యాజనములయొక శ, నయన 4కత్సలంబులE = కలువలవంటి 

"నే తములను, ఆ(శయించెణ = చేరినవి, -అనంగా నలమహిరాజు ళతువులను 

జంఫుటచే వారి భార్య లనవరతము దుఃఖించుదు న్నారనుట. 

తా. నలమహారాజు భూమియందెచ్చట నీతి బాధలులేకుండునట్లు పరిపా 

లించుచుండ నీతినాధ లన్నియుం6 జెదరిపోయెను. అప్పుడతివృష్టీ తనకుండు 

టకు. దగిన నివాసస్థలమును గానక తిరిగిపచ్చి నలుని కరణువేండి యరని సెలవు 

చొప్పున ] (తుఠరాజుభార్యల "న్మేతముల నాశయించెను. లేనిచో చనెల్లకాలముల 

యందు శు వారికన్నుల వెంబడిని నీకు కారుచుండ నేల? ఆలంకారనుఉ కేకు. 

ఉ. కొండని వేడ్మ్త్హోంబసిడిశకొండ ధన ధుల కర్ర బందిలూం 

కుండుట దానభారకు బశీయోనిధు లెల్లన్యయింప లేమియీా 

రెండపకీ రెలం దల ధశేరించినవాండు | పదానళీలుం డా 
తండికువాయగాముడికిశ దార్చిన వెం్యడుగ లన్సిషుంబునన్ . 

టీ. కొండు అని=తీసికొండని, వేడ్యతోక = వేడ చే, పసి(డికిొండక్ = 

బంగారపుకొండను, ధ నార్ధలకుక్ + ఎల్లక్ =ధనము యా చిం చువారి క ందటికి, 

పంచి=విభ గించి, ఈకుండుట = ఈయక పోవుటయు, చానధారకుక జ దానను 

లు చేయునప్పుడు విడి చెడిజల ధారలకు,పయోనిధులు ఎల్లక్ = సము దములనన్ని౦ 

టిని,న్యయింప లేమి =వ్యయము చేయ లేక పోవుటయు, ఈరెండు, ఆపకీ రులల్ = 

ఈరెండపయశస్సులను- పనీండి కొండను యాచకులకు( బంచి యీలేక పోవుటచే 

తను సమ్ముదములను దానజలమునకయి వ్యయము చేయలేక పోవుట చేతను, బు 

ట్రైన చెడ్డకీ రులను, పదానశీలుండు= మిక్కిలి దానము నేయుకే స్వభావముగాం 

గలవాండు, అతండుజ ఆనలమహో రాజు, ఇరు; పాయగా్ = రెండు పాయలుగా, 

ముడికిక్ =పంధ మునకు, తార్చిన వెండుక లు ఒపొందించిన *శీశ ములు,అర -మిషం 

బునక =ల నెడి మిన చే, తల్ =శిరస్సుపయిని, ధరించినవాండు= తాల్చినవా€ 

డు (అనగా ను _త్రర దేశ పురాజులు పాపటందీనీ ముడి వేనికొనుటబే రెండుపా 

యలయి శానవచ్చు శీశ ములను క వీశ్వరు. డపకీ ర్తులనుణా వర్ణ ఆచినా౬డు. 

4 
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తా. ఇదిగో నిచ్చుచున్నాను పుచ్చుకొను(డ మిగుల వేడుకతో యాచ 
కులకు. బంగరుకొండ పంచి యీూయలేకి పోవుట చేతను, డానజలమునకు స 
ముదములను వ్యయము చేయలేక పోవుటచేలిను ౫ లిగన యీ శెండపక్ర్రులను 
నా నలమహారాజు శేశపాళమును రెండుపాయలుగా౭చేనీ బంధించిన వెండుక 

లనెడి మిషచేం దన శిరంబునందు ఛరించెను. మియు, లోకి ములో రాజు 
లు రాజ దోహులను రాజ్యుమందుంచినచో దానికిభంగముకి లొగింతురి స వారిని 

దమయొద్ద నె యుంచురొందుము, అల్లై యు నిొమశీలు డెయిననలు(డు, లోక 

మందు వ్యాషించి త్రెనకీ రిక్ భంగెము కి లొగింపతకుండుటకియి తిన యొద్ద నే యా 
యప రుల నుంచుొన్నా ౫ యు భవము. అలంకారము వ్స సగగాపకి ము. 

చ. నీయమవిచి! [తభంగ మహనీయుడు భూమివిభుంచు ము[గె జే 
శయును వమ త వేంయుగ బీ తా పఒుగుణం బున ., 

న్ యును వివా: ole పయు. న టర ఎథిమహీశుబడట్ల 

దృయమున శో ఎ తొాగుణముళ ఎ నాన శాక్ వో ట్ 
టీ. యిమనిచి (గోభ ంగి -నియమ= నేమము శ విచి౧ =అద్నుతములయిన, 

భం౦గీ=రీగులు ౧౫, వాయడును, మవహాశీయుండు= ఫాబనీయు(ంన్ల నును, భూమి 
విభుండు= రెజయి- నలవమహాాజు, (పతాప గుణంబున౯ = (పతాసముచే, 
మ్మిత జేతయు = మృతుని జయించువా(డును, అమిత గేతెయు = అమి[తులను 
జయించువాంయను, మృత జేతయె యమితి వేత యెట్టులగునని విరోధము. మి 
(తళ బ్రమునకి సు =ర్యుండని యర ము చెప్పుకొం నలుడు [పతాపముచే చే నూర్యు 

నిల. దనశ[తువులను జయించుచున్నా (జనన విరోధపరీహారమగు, నీతిక=నీతి 
శా స్పమునందు, చారదృష్టియుక్ =చారు లనెడి? సృష్టికి లవా(డుగ ,విచారదృష్టి 
తా -వి=విగ తిమయిన-అనలగా లే, చార = చాగులనెడి, దృష్టి యు౯ = 
దృష్టికలవా(డు, చారదృష్టియయిన వాడు విచారదృష్టి యెట్రులగునని విరో 
ధము. విచారశబ్దను నకు వివేక మని ను చెన్నీ కొ, నలుడు చారదృష్టి కల 

వా(డనియు, వివేక మనెడిదృసై గలవా డనియు. జెప్పనవిరోధపరవోరమగు 
నుం ఆఅకే=ఆశ్చర్యము. తద్భయమునక్ = ఆనలునిపలని భయముచేత్తి విరు 
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అ ప వ స్ట ద్ధధ _ర్హముల్ =విరుద్ధము లయినథర్శములు, పరిపంథిమపీశులట్ల= శ తుభూూపా 

లురువ శె, భే త తాగుణము౯ = ఛేదబుద్ధిన పాసెనొ కాక = విడిచి పెట్షినవి 

కాలబోలును. మిత జేతృత్వమును అమి త్ర బేతృత్విమును బరస్పరవిరుద్ధములు, 
ణం 9 షో ర అశకె చారదృష్టిత్యమును విచారదృష్టిత్యము నని పనృవిరుడ్గ ములు, ఈవికుద్ద 

ధర్మములు నలునియంవొక్క_టిగా. గలసియుండుట యెట్లన్న చో బరస్పర 

విరోధులగు శతువ్పులు నలునికి భయపడి తమతేమ విరోధములు మా” న్నేనా 

మున€6 గ లసీ యతినని గొలుచునట్టు లావిబుద్ద థర్త్మములును గలసీ యతనియందు 

గనుఫట్టుచున్న వే మోయని కవియం చ్చే? కీంచినా(డు. అనగా నలుండు (పతా 

పాతిశయము వేతను నీతివై భపముచేతేను శ్యతువులనెల్ల నడ(చి పరస్పరవైర 

ములు మఠ తెన్ను € గొలుచునట్లు -“గావించినా6€డని ఇ వము. 

తా, నలుండు (సతాపముభే మ్మిత్రజేతియు, నమ్మితే కితియుచె , నీతిని చార 

నృప యూ విచారద్భప్మియు నె యుం డేము (అవ (టానొకు_చోటనుండని విరుద్ధ 

ఫర ములు ౫లిగియు౨ డెను) కావున వలమహారాజువలన6 గూ గెడిధభయముచే 
కూ 4 

శ తుభూపాలురు తిమతిమ ఖివ బుద్ధిని విడిచి స్నేహిగులై కొలుదుచున్నట్లు వి 

రుద్ధధర్శములుగూడ నలునకిభయపశ భేదబుద్ధినవిడిచి , ఈత. సేవించుదున్న 

పి కాబోలు. అలంకారములు ఏకోధాధభాగము ఉ చ్చేక్షయు. 

మ. ధర నేకాం(ఘిక నిషి కాంగుళమ యాfభాా౨బుగా నిల్సి ని 
(©) mY 

న రలిలం గృతవేళి నటన యధా చింత ర్భి లల౧ం తే వెళి రాను ధి$5 ౦బుం ది స్విత్వముం 

నొర సెం దక్కినవాం లెన్యును తిపంశేబుల్ సేయ గమ్మేదినీ 

న పరుసా(మాజ్యమునందుధ” ముచతు$ప్పాదం బులం[ గాలలోన్ 

టీ, కృత... వేళల =కృతయుగమునందు, అ మేదినీశ్ళరు సా_మాజ్యమునం 
6 క ళీ యీ లీ 

దుక =ఆనలమహా రాజుగొప్ప రాజ్యమందు, ధర్మము, బతుప్పాదంబులక = నాలు 

గుపాదముల చేరను, (కాలలగక్ =(పకాళించుచుండ (గా, అధర్శంబుక్ =అధ 

ర్యముసెతము, ఏకాంఘక నిసి కాంగుళమ- ఏక =జఒక్క_ కైన, అంఘీ=పొద 

ముయొక [_, కనిష్టి కాంగుళ మ= చిటికెన వేలుమ్మాత్ర మే, ఆధారంబుగాక్ = ఊం 

శయగునట్లు, నిల్చి =నిలిచి, నిర్భరలీలక =భ రింపళక్యము కానిరీతి చే, నెట్టనక్ = 
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మిక్కిలి, ళపన్విత్వము్ = లౌపసవృ శ్రీని పొరసెక్ =పొందెను, తీక్కి_నవా 

రలు జరేక్కి_న|పజలు, ఎవ్వరు=ఏవార్కు తపంబుల్ , చేయరు= తపంబులనాచ 

రింపరు, (అనంగానంద అును తపమునాచరింతుర ని) యర్థము. ఇట నధర్శము 

బొటనవే లూనినదనుట చే నుండుట కపకాశములేమి సూచితీము. నలు డధర్శ 

మునకు నిరఐకాశ ముగా ధరో త్రరముగా( బాలించినా(డని యాశయము. 

శౌ. నలమహారాజు కృత యుగమందు ధర్మము నాలుగుపాదములను (బప 

రిల్లనట్లు చేయుచుండ(౫ా, నతనిరాజ్యమం దచ్చటచ్చట నున్నయధ ర్మముగూ 

డధర్మ బుద్ధిగలదయి భూమియందు. గాలిచిటి కెన వేలిని మోవీ నియమముతో ( 

దపంబు చేయుట కారంఖిం చెను. అధర్మ మే తపంబు చేయుట కారంభించినప్ప 

డు తక్కి నమానవు లెవ్వరు తపంబు చేయ(బూనుకొనరు? అందును దపంబుల' 

నాచరింతురు. అలంకారము, ప హం 

క ఆరాజు విజయలకీకి 

నీరాజన మా చరించూనిర్లగ్గదిగం 

తారాతిరాజన గరీ 

డారుణవై శ్యానర[ పీదమ్నే ఇశిఖలన్ . 56 

కీ, ఆరాజు=ఆనలమహారాజు, విజయలక్షీ కిక = జయలక్షీకి, నిర్ణ ...శ 

ఖలక్ -నిర్దద్ధ= దగ్ధము చేయంబడిన, దిగ ౦త ఐదిక్క్స లయంతములనుండు అరాతి 

రాజజళ తు రాజలయొక్క, నగరీ= ఫురములయొక్క_, దారుణ = భయంకర 

మెన్క వె శ్వానర=ఆగ్ని హో _తునియొక్క_, (పదక్షీణ =పలయముగా( దిరుగు 

చుస్న, శిఖలక్ =జ్యాలల చేత, నీ రాజనమాచరించుక = నీరాజనమిచ్చును, నల 

మహారాజు డస్యిజయములందు శ తుపురములను దహింప6 గా నామంటలను కవి 

యి ట్లుల్చేక్షీంచుచున్నాండు. అనగా [గొత గాం బెండ్లి యాడి తీసికొనిప 

చ్చిన న్టీలను దమయిండ్లం |(బవేశ పెట్టుటకు ముందుగా నీరాజనమిచ్చుట 
(పసిద్ధము. అట్లే నలు(డు దేశములజంంచి సంపాదించిన జయలక్ష్మీ శతుఫు 

రములను గాల్చి యామంటలచే నీరాజనమిచ్చుచు న్నా (డనుట. ఈ చెప్పుట 
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చేనలు డనర్షళప రా కమళాలియై శ తుప్రురములను గాల్సి తన్ను నెదుర్కొ 

న వారలను జయించుచు జయలతులను సంపాడించుచున్నటు స్సురించు య వ క 9 
చున్నది, 

తా. ఆనలుండు శ తుపురములనుగాల్సి యామంటలచే తనజయలక్షీ కీ నీ 

రాజనమిచ్చును. అలంకారము, గమ్యో ల్పేకు. 

చ. ఇతండు దరిదుండౌ ననుచు + నేర్పడ నర్థిలలాట పట్టిక ౯ 

శతధ్భతి (వౌాసినట్టిలిపిగీజాల మనర్గము గానియట్లుగా 

విరణఖేలనావిభవశవి భమర్మి తకేల భూరువుం 

డతండు దరద తాగుణముశనందు దరోదుని జేయు నాతనిన్. 
టీ. వితరణ... భూరుహుండు-వికరణ ఖేలనా= దానగుణమనెడి [కీడయొ 

క విభ వ=జసంపదయొక్క, వి భమ=విలాసము బే, నిర్జిత = జయింప(బడిన,క 

ల్పభూరుహుండు= కల్పవృక్షముగల, అతండు= ఆనలమవారా జూ ఈ వెప్పుట జే 

నలుండు దానగుణమందు( గ ల్బపృృమాూదులకం౦ లు మిగుల (టెస్ద్దుండని తోంచు 

చున్నది. ఇతండు= ఈమనుజుండు, దరి దుండు=లీదవాండు, జను అనుచుక్ = 

అనిపలుకుచు, ఏర్పడక =స్పవ్షయుగా,అరి లలాట పట్లి౪. "= యా చకునియొక్కా 
లు థి లు 

ఫాలతీలమునందు, శతధృతి=_బవ్యా,_వానినట్ట లిపీజూలము=లిఖించినయ కుర్ స 

ముదాయమును, నర్గము= అర్థ ము లేనిది, కాని యట్లుగాక = కాకుండ, అనగా 

(బవ్లా (వాసన నాంతను మిథ్యాభూతముగా. జేయకుండునట్లు, ఆతనిక = ఇత 

డు దరిదుండౌనని (బవాచే స్టిరీకరింపంబడినవానిని దర్శిద తాగుణమునం 

దు౯ =బీదఠతినమునందు, దర్శిదునిక =బీద వానిని గా, చేయుక =చేయుచుండు 

ను.ఈ చెప్పట చే నలునికి (బవ్వావాంతను దప్బింప(గలంత శకి యున్నట్లును 

అరినిక ట్ల వ క్షీ యున్నను బేవతాభ క్తి కలవాండగుట చే (బవా(వాంతను మిథ్యా 

భూతము గాం జేయలేదనియును, దాను దేవతలను సెత మతి కమింప(గల సా 

మర్గ్యము కలవాండయినను గర్వింపక దేపతలయెడల వినయముకలవాండనుట 

చేత బూజనీయములయిన సుగుణములు కలవాండనియు. దో(చుచున్న ది. 

తా. (బవా *విండు దర్శిదుండగు నని యాచకునిఫాలభాగమందు (వాసీన 



ర్క్తీ  శ్నంగారనె షధము 

(వాంతను నలమహారాజు వానికి విస్తారా మగుధనమునొసంగి యాతని కీదతన 

మును దొలణించి (బవా చాత వ్యర్లము నకాకుండునక౧ు వాని నీదతనమునందు 
వ్ థి స 

బీదవానినిగా. జేయును. 

తే. అతనికీ ర్హి పతాపంబు శ లవనిం గలుగ 
నేల యివి యంచు మదిలోన + నెపుడు దలంచు 

నపుడ. పరివేషనెపమున + నబ్బసూర్య 

నుండలముల విధాత్భిండు 4 గుండలించు. ర్ డి 

టీ, అతనికీ రి (పతాపంబులు- ఆతేని= ఆనలమహా రాజుయొక్క, కీర (పలా 
ఇటీ న! 

పంబులు= యశస్సును [పతాపమును, అవనిక్ =భూమియందు, కలుగక =ఈ౦ 

డగా, ఇవి=ఈ సూర్యచం[వ మండలంబులు, ఏలయంచుక = ఎందులకని, వి 

ధాతృండు=(బవ్లా, మదిలోనక౯ = మనస్సునందు, సూర్వాచం! దులు పరి వేషము 

కలవారయి యుండుట యొక్కొ_క్క సమయమందే కాన యెల్లప్పుడు తట 
౧౧౦౩౫ 

స్టింపదుగనుక దానికనుగుణముగా “ఎపుడు దలంచున పుడు అని కొవిచెప్పి 

నాడు. ఆన(గా బవ ఒకానొకప్యడే యట్లు దలంచి కుండలంచునుశాన 

ఒకానొకప్పుడే పరివేషములు కలుగుచుండుననియు నట్లు తిలంచునప్పుడు కుండ 

లించుటలేదు గావున బరివేషములు క లుగ వసియు సారస్యము స్ఫుధించుచున్నది. 

ఎఫుడు= ఏసమయమందు, తలంచుక్ =స్మరించుకొనునో, అఫుడు =-ఆకాలమం 

దు పరివేష నెపమునక్ = పరినేషమనెడిమిష చేశ, అబ్దనూర్యమండలంబుల౯్ 

= చంద సూర్యమండలములను, కుండలించుల = కుండల రేఖంగలవానినిగా 

జేయును. 

తా. (వాయువాండధికాక్షరమును. విసర్లించుటకు, సున్న చుటినట్లు (బ 
జె ౬ గా 

వాయు నలుని యళః[పతాపములుండ దా నిర్మించిన చందనూర్యు నిరువురు 

నుండ ;నవసరములేదని తలంచిన కాలమునం చెల్ల పరివేష మనెడి నెపముచేత 
uF ఆ 

చా శింటికి సున్న చుట్టుచుండును. అల “కారము, సాపవ్నావో తకు, 

వ. అన్నలుండు నళినబౌంధవుండనుంబోలె (పతిదినంబును న 



టీకాతాత్పర్యసహిత ము. ర్ర్ 

భ్యదయంబు నొందుచు. [గమంబున శె శ వంబు నతికమిం 

చి యాననారంభంబున నరిదుర్గలుంఠ నావసరంబులంబో లె 

లోహోర్షళదీర్ధ్య వీనన యును, గోపుర ద్వారక వాటదుర్గర్భ తిరః[ప 

సారితయును, చాహావకుంబులచేత వంద గాహంబు(గహీం 

చి గోనుకోటిక పటంబున హాటక గర్భుండు వాటించి లిఖంచి 

నసుగుణగణ నా రేఖ లవయవంబులం బొలుషార సంపూర్మ్మ 

పూర్ణి మాచ వజంబంబు ఏజంంపి జాలునెమ్లుగ౦బున 

కుం ౫ఫంకాలంకార శంక  నంకురింపం జేయంజాలుకోనులశ 

(శురావ విరాఃల్హ గండుమెజసి రెండవకుసుముకోదండుండు 

నుంబో లె విలాసినీమండలికిం గన్నులపండు వై "నెండియు. 59 

టీ, అన్నలుండు = ఆ నలమహారాజు, నళినభాంధవుండునుం బో లె=నూ 

ర్యుండువ ల నే పతిదినంబును=దినదిన ౫ ను, అభ్యుదయంబుక౯ =అధిషృద్ధిసి ఒం 

దుచుక =పొందుచ్చు(కి మంబునక =|క నుముగా, శే శేపంబును = బాల్యమున్సు 

అత్మ క మించి = కడచి యౌవననారంభంబునక్ = 4, ఎనముయొక్క యా 

రంభ దశయందు, అరి...పో లె౯్ - అరి=ళచువులయొక్క_,దుర్ష =కోటలను, 

లుంఠ నా వసరంబులంబో లె= దోపుడు సమయములయందు.( గాంబోలును, లో 

హారిక దరి ఏతయును - లోవా = లోవాసంబంధ మయిన, అర్షళ =అడ్డుక'జ్ఞల 

యొకు, దీర్ధి వీనతాయుల్ = దీర్చత్విమును, స్థూలత్విమును, గోఫుర ...యు 

ను- గోపురడ్చార= గోపుర ద్నారములయందున్న, కవాట = తిలుపులయొక్క, 

దుర్గ ర్థ తిరః[పసారితియు-దుర్భిర్భ తియు = కాఠిన్యము, తిరు ససారితయు = వె శా 

ల్యమున్యు చాహాః కంబుల చేతక్ = బాహువులచెతను, వక్షస్థలము చేతను, పందీ 

(గాహాంబు (గహం౦ంచి=బల తెర ముగా. దీసికొని, ఇటపందీ[ గావాంబు అవ్య 

యము - అనలా నలమహారాజు శ తువుల దుర్షములను గొల్ల పెట్టునప్పు డతని 

బాహువులు ద్వారసరోధము-చేయు క జ్ఞలయొక దీరత్వ పీనత్వే ములను గొల్ల 

పెను -గాంబోలు. మజీయు నాసమయంబులయం దతనిపకీ స్థలము గోపుర 



ల్6 శృంగారనై వధము 

చ్వారమం దుండుతేలుపులయొక ్క._ కఠినత్వ వెళాల్యములను గొల్ల పె క్రైను 

ఇ లబోలునని మ అలంకార ముత్చేంక్ష - నలమహారాజు యొపనమం 

దర్షళ ముల వంటి చాహువులు గలవాండనియును,ద లుఫువ తె విశాలమును కఠినము 

నగుటొము కలవాండనియం భావము. వహోటక గర్భుండు = (బవ, పాటిం -చి= 

గమనించి, లిఖించిన సుగుణగణ నా రేఖలు = (వానీనట్టి సుగుణముల లెక్కి_౦చు 

ట కొజకయిన గీఅలు రోమకోటి కపటంబునక్ - రోను = వెం డుకలయొ 

క్కు, కోటి=సమూవాముయొక్క_, కపటంబునక్ = మిషచేతీ, అవయవంబు 

లక్ = అంగములయందు, పొలుపారక = (పకాళింప6'గా, లవాపన్లావిర్సాన 

మందు నలుని యంగంబులయందు రోమకూపంబులు వెలుపడ6గా నవి (దవా 

దేవుడు నలునియందున్న సుగుణములను లెక - పెట్టుటకి యి (వాసీన మనీరేక 

లన్నట్టుగా6 _బకాశించుచుం డెనని భావము. అలం. ఆపహ్న సము. సంపూర్ణ... 

బింబంబును - సంపూర్ణ =నిండయిన, పూర్తి మాచం|దబింబంబును = ప్రన్నమనా( 

టిచందురుని విడంబింపక =సరిపోలుటకు, చాలు నె వెళగంబునకుక్ = నములు 

యిన పదనమునకు, కళంకాలంకార శంక = కళంకమగెడియలంకారము 

యొక్క శంకను, అంకురింపక చేమకర్ కలిగించుటకు, చాలు కొమలత్త్య శు 

రాజీఆసమర్గమగు కోమలమయిన గడ్డమందు మిసమందు నుండు రోమసమూ 

వాము, విరాజిల్లక = (పకాశింప(గా, సంపూర్ణ చం|దబింబముతో సరియగు 

నలుని ముఖమునందు వెలయుచున్న శ శురోముసమూవాము చం[దబింబమునం 

దు( గళంకమువలెనొప్పుచున్న దని భావము. గండు మెజనీ= మిగుల (బకాళిం 

చి, రెండవ కుసుమ కోదండుండునుంబో లె= రెండవ మన్మునివలె, విలాసినీ 

మండలికీక = న్లీ)నమావామునకు, కన్నులపండు వె = శేతోల్బవమై, వెం 

డయు౯ =ఇంకను. 

తే, దాస్య మొనరించు విధు డేతశ దాస్యమునకు( 
బల్ల వము లేతదంఘీసంశపల్ల వములు 

జలరువాములకు( దచ్భ్చయక$ఇాయ దాయ 

యనంగ నత. డొన నవయావశనాగమమున, 60 



టీకా తాత్పర్య సహిత ము, ర్7 

టీ. విధుండు=చం[దుండు, ఏతదాస్యమునకుల =ఈనలునియొక్క ముఖము 

వకు, చా స్యము=టోడిగమును, ఒనరించుక = చేయును, పల్లవములు = చిగుళ్లు, ఏత 

దం ఘీసంపల్లపములు- ఏతత్ = ఈనలునియొక్క_, అం(ఘిసంపఠ్ = పాదశోభయొ 

కశ లవములు= లేశములు కలవి. అనలగా. బల్లపములు నలుని పాదశోభాలేశ 

యు కలవికాని పూర్ణళోభ కలవి కావు కనుక పల్లవములు పాదముల కీడురాన 

ని భావము. తీచ్చయచ్చాయ -తత్ = ఆనలునియొక్క_, కశయ=లఅలీ చేతి యొక్క, 

భాయ= కాంతి, జలరునాములకుక =పద్ర యులకు, దాయజ=ళ(తువు. అనగా 

నలునిముఖము చం|దబింబముకం లెను, పాదములు చిగుళ్తకం కెన్కువా న్వము పద్మ 

ములకం కొను, మిక్కు_లికోభ గలపనుట్క, అన(గ౯్ = అని పల్కుచుండలా, అ 

తండు=జఆనలుండు, నవయౌాప'నాగ మమునక్ - నపయౌవన , =లే( ('బాయనుయొ 

కృ ఆగమమునక =ఆరంభమునందు, ఒప్పె౯ =[పకాశించెను. 

తౌ. స్పష్టము. అలంకారము అతిశయో క్రి. 

న, అయ్య వసరింబున. 61 

టీ, స్పష్టము. 

తే, వాని. గలలోనం గానని శ వనజముఖియు : 
వాని మార్చడం బేరో_ని $ మానవతియు 
వాని( గా నాతి భావించి $ వరుని. గవయ 

నప్పళింపనిసతియు లేశ దయ్యె నెచట. 62 

టీ, వానిక్ =ఆనలుని కొలలోనక్ =స్వప్నమందు, కానని వనజముఖియు= 

కాంచనట్ల న్నీ యును, (ఏదేని పసువును సంకతము తలంచుకొనినం గలలో న 

దే కనంబడునని వాడుక కావున నీలు సంతతము నలుని నే తలంచుకొనుచుండు 

టచేం గలయందు.( గాంచుచున్నారని భావము. వానిక్ =ఆనలున్కిమార్చడళ 

= పేరుతవ్పి- ఒకరి నా పేరితో, పేరో్కో ని మానవతియు=వీలుపనట్టి శ్రీ) యును, ఎ 

ల్లపుడు నలునిగులేంచియే సంభాషించుటచే నానానుమే యలవాటుపడి,తమ 

భ రాదులను బిలుచునప్పుడుకూడ*ఓనలా”” యనియేవీలుచు చుండిరని భావము. 

ఆర =మదియందు, వరునిక్ =భ ర్తను, వానిలగాక్ =ఆనలునిగా, భావించి ఇత 
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లంచి,కపయ౯ =పొందు టకు, అప్పళింపని సతియుక్ జటా దీకింపనిపతి వతయు, 

BRAS లేదయ్యె= లేకపోయెను. ఇట “వనజముఖి” “మానవఐతి” 

“సతి” యనుపదవిశేషములచే తామంసంటి "మొగ ముగ లదయ్యును వాని కలను 

అనగా వానిముఖచందుని కళలను లోంగోననిది గాని, మానముగలదయ్యును 

వాని మొటుపడ సపేరుకొననిది గాన, ఎట్టి పతి పతేయయ్యును తనపాతి_పత్యము 

చెడకుండుటకు దనభ ర్లచే వానినిగాభావించి కలియనిగిగాని లేదని భావము 

స్ఫురించుచున్నదది. 

చ. దరహసితావధీరితనుశధాకరబింబము నే ౨ నిర్హి తాం 

బురువాము నె న నయోనిషధి కభూవరునుల ని తొననంబుణో 
సరి మణీ యొండు గల్లమికి శ సంశయమే! నిక దద్వ్వయీవిజి 

త్వరక మనీయనస్సు రహి$ేన Te బగునట్ట చ రాచరంబునన్ . 68. 

టీ, దర... బింబము- లు న్ అవథీరిత =దిర స్క్లరింప( 

బడిన, నుధాక రఓింబము = పందబిం: ఎముగలట్రియు, న్నేతనిర్లి తాంబురువాము= నే 

(త=కన్నులచే, నిర్హీత్ = జయి౦ప(బశన, అయుత పడ్డ మల షయ వత 

.. ఆననంబుతో౯ా - అయిన =అయినట్రి, ఆనిషధ భూవరు= అనలమహారాజు 

యొక్క_,ఉల్ల సీత =| పకాశించునట్రి, ఆననంబుతోక్ =పదనముతోో , సరి= సమాన 

మయినవనసువు, తద్ద్వయీ. .. రహితంబు -తెద్ద స యూ= ఆచం దపద్హ్శ ములను, ప్ 

జిత్వర= జయించు స్వభావముగల, కనునీయ= దునోవార మెన, వస్తుజపనువు చే, 

రహీతంబు = శూన్యము, అగునట్లి చరాఇరంబునక = అయినట్రి చంాభర (పపంచ 

మునందు, మణియొండు=దు“ యొక 43, కొల్లమిక్క్ =లేక పోవుటకు, సంశయ 

ము ఏటికి =సండియమేల? ఆః లోకములోని సుందరవస్తు సముదా 

యములో సుందరతమము లయిననని (గోసిద్ధిని జెందినచం దపద్ద ము లతేనివద నెక 

దేశము లయిన మందహాస నేతముల చేత సే జంబంపంటబడీనవి. సుందరతమముల 

యినచందపదట్మ ములే నలునిముఖముతో(€ బోలలే లనప్పుడు తీక్కి_నవసువులు సరిపో 

లలేవని చెప్ప నేల? కావున చాతిని వదనము నిరుపమానమని చెప్పనచ్చునని 

భావము. 
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తా. లోకములో సుందరములయిన వస్తువులనిపనిద్ధి చెందియు ఆనలుని 

ముఖమున “కేక దేశమయిన మందహాసము చే( జం[దుండును నే తముచేతం బద్మ 

మును, జయింప6బడినవి. ముఖెక దేశము శత నే జయింపంబడీన చందపద్మము 

లాతని మొగ ౦బున "కెట్లు సాటియగు ? మళియు నా చం.దపద్యములకం టె 

మిగుల సుందరమయినవసువు లోక మందున్న యెడ చేవస్తువునై న సాటి తీ. 

గలుగుదుముకాని యగ పస్సువును లోకదుందు లేకుండునప్పు డతేని వదనము నిరు 

పమానమనుటకు సందియ మేదియు లేదు. అలం. కావ్యలింగ ము, 

క. తెలవెం[డుక 'లెగంగ ప్రిడు 

కొలందిని నానృపకుమాగ ీకు(డు కడిమి మెయి 

నలుడెసలకరులగండ 

స్థలఫలక ముల౯ లీఖంచె + జయశెసనముల్. 64 

టీ. ఆనృ్ఫప కుమారకు(డు=ఆ నలమహారాజు, తల వెండుకలు= కేశ ములను 

ఎగ ౯ =మిందుగా, క స్రెడుకొల (దిని =బంధిం చెను రొల6ది-అన(౫గా6 దలవెం 

(డుకలు ముడీక ందునంతేటి(పాయము వచ్చునప్పటిః న యర్థము, కడిమి మె 

యిక =పర్మాకి మముచే, నలుచెసల... ఫలకములక్ - నలుటెసల = నాల్లుదిక్కు- 

లందున్న , కరులజ ఏనుంగులయొక్కా, గండ స్థల లక ముల్ = ఫలక ములఐంటి 

చెక్కి_శ్ళ యందు, జయశాసనముల్ = జయశాసనాక్నురములను, ళీఖించెక జ 

(వా సెను. అనగా చిన్న తినమునందె దిక్కుల బయించినా(డనుట. 

ఆ". నలమహారాజు తేలవెండుకిలు మడికి నందునంతటి పానముమువచ్చు 

నప్పటిీకి బరా కె మముచేనాలుగుదిక్కులనుజయించి యాదిక్కు.లయం దున్న 

యేను6గుల వెక్క-ళ్లయందు జయశాసనములు (వా సెను. 

"తే. తరుణపాగోరుహాధోవికథధానము లను 

ధరణి నాథకిరీటా గశేధానములను 

నూర్గ్వనుయ్యెడు నిది యంచు 4 నొకొ విధాత 

తద్పదం బూర్ల ఏళేఖాంచిశేతంబు న. 65 
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టీ, తరుణ... విధానములను -తరుణ = లేత యయిన, పాథ్ *రువా =పద్మ ముల 

ను, అథోవి ధానములను=(కిందు చేయంటలలోను ధరణీ... ధానములను- ధరణి 

నాథ=రాజులయొక్క_, కిరీట= కీరీటములయొక్క_, అగ =కొనలయందు, ధాన 

ములనుజఠూంచుటలలోను-అన6€౫ా రాజాలందటు నతనికినమస్క_రింప6లగా వారి 

కిరీటా[గములయందు నీతని పాదముండుననుట. ఇది= ఈనలుని పొదము ఊ 

ర్థ ప్రము=మిందు గానుండు నది అయ్యెడు నంచునొకొ= అగునని కా(బోలు,వి 

ధాత =(బవ్లా, తిత్సీదంబు= ఆనలునియొక్క_ పాదము, ఊర్థ్వ రేఖాంచితంబు = 

ఊర సరేఖచే నొప్పునట్టిది, చెసె౯ = చేసెను. పొద ములయం దూర్ధ్య రేఖలుగ ల 

వాడు సర్వోత్క్భష్టుండగునని సాము దిక శా _స్తపసిద్ధము. అట్టి యూర్ధ్వ 

రేఖలకు, దరుణపద్మములను (కిందుపజిచి యూర్ధ్వము గా మిందుగ్యా) నుండుట 

యును రొజకిరీటయుల లూ నాగు నుండుటయును ఫలములుగా. గవి 

యుత్స్చేేక్షీంచినాండు. నలమహారాజు పాదము లే(తదామరలమించిన యంద 

ము కొలదనియు సమ _సరాజుల చే _మొక్కాంబడుచున్న దనియు, నూర్ధ్వ రేఖల 

ఫోం గూడినదనియు భావము. 

తా. నలమహారాజు పాదము, పద్మములను (గిందు'గా6 జేయుట చేతను రా 

జులయొక్క కిరీటా గములయం దుంచుట చేతీ్ను, నూర్ధమయ్యొడు ననుతలం 

ఫునల గాయబోలు (బవ నలునిపదమందు నూర ప్ర రిఖలను నిర్షించెను. 

అలంకార ముత్చే) క్ష. 

తే, అపుడు లీలావినిర్డి తాశ నంగుం డైన 
యతని గనియును వినియు6 $ జింతానురక్తి 

స్వర్ణమ రృ ఫ్రపాతాళవి1 ష్టృపములందు 

విబుధనరభోగి కాంతలు + వివశ లె రి, 66 

ట్, ఆపుడు = ఆయొవనారం౦ంభ కాలమందు, లీలావినిర్హి త అనంగు డు - 

ఖీలా=విలాసము చే, వినిర్ధితిజమిక్కిలి జయింపంబడిన్య అనంగుండు = మన్యథు6 

డుగలవాండు, వనయతనిక్ = అయినట్టి యానలమహా రాదాను, కనియుక్ = 

చూచీయు, వినియుక్ =ఆలకించియుు, చింతౌనుర క్లీ్ =ఆనలుని న,రించుట 
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యందలి యనురాగము చే, స్వర్ణ... విష్టపములందుక్ -స్యర్ల= స్వర్షలోకమందు,. 

మ_ర్య=భూలోక మందు, పాతౌళనిస్టపములందుక్ = పాతాళ లోకమునందును, 

విబుధ ... కాంతిలు- విబుధ =సుకలయొక్కు_యు, నర=మానవులయొక్క_యు, 

భఫోగి=సర్బములయొక్క_ యు, కాంతేలు= స్త్రీలు, విళలు ఐరి='మోవామును జెందిరి. 

అనలా నలుని సౌంద ర్యాతిశయము ముల్లోకములయందు ( (బనీద్ధమయి చీల 

కు మన థవికారము కలిగించినదని భావము. 

తౌ. యావనారంభదశయందు మన్న భునికం బే మిగుల సుందడులటడైయు 

న్ననలమహారాజును జాచియు, నతని గుణములనువినియు, ముల్లోక ముల 

యందున్న దేవకాం తలుమానవ నీలు నాగకన్యకలును సదా యతని నిం 

చుచు మోవామును జెందిరి. 

ఉ. అెప్పలు వాల్ప కప్పుడమిశ జేనిమనోహరమూ రి నిచ్చలుం 

దప్పక్ చూచి చూచి విబుశేధ(పమదల్ [పమదంబు రా లం 

చిప్సిలుచుండ నెద్దిపరిశశీలన సేసిరి యట్టియజ్బెసం 

బిప్పుశు వాగుచూపుదు రశ వేతనిమేషము లై నచూపులన్. 
టీ. విబుధ్యపమదల్ = దేవతా న్లీలు, ఆత్మలన్ =+_ములందు, [పమదం 

బులు=సంతోవంబులు, చివ్పీలుచుండక = అతిశయించు చుండునట్లు , అప్పుడ 

మిని మనోవారమూ_ర్రిక్ = ఆనలుని సుందరమయిన యాకారమును, నిచ్చ 

లుక్ =ఎల్లప్పుడు, "అప్పలు = కనుటప్పలు వాల్చక=మూయకుండ్య, తప్పక = 

మానక, చూచి చూచి=మిక్కి_లి చూచి, ఎద్ది=ఐ దేనిని, అనగా గన్ను "ఆప్పవా 

ల్పకుండుటను, పరిశీలనచేసిరి = అభ్యనీంచిరో, అట్టి ఆబ్బెనంబు= అట్టి య 

భ్యానమునె,ఇప్పుడు౯ = ఈ సమయమందు6గూడ,, వారు= ఆ దేపకాంతలు,అ పేల 

నిమేవములు- అ సేత =పోయిన,ని మేపు ములు= ప్ప పొట్లుగల వి- అనగా నిర్ని 

చ్పేపములనుట, ఐన చూఫులక్ =అయినట్టి చూ ప్రులచేత, చూపుదురు= తెలు 

ఫుచుందురు- అందు చేత నే వారనిమివ లెరనుట. అనగా “అప్పపాటులేని 

వారని వ్యుత్స _త్ర్యర్థము. అనయా దేవతాకాంతలకు (గూడ మోహము పుట్టింపం 

జూలిన సౌందర్యము కలవా6డనిఖావము. 
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తా, దేవతాకాంతలు చి త్తములం దానందముప్పతిల్లగా నానలుని మనో 

వారముయిన యా కారము నెల్లప్పుడు కను అప్పవాల్బకుండ 6 జూచుచుండుట 

చేత నాయలచాటు వారికి( బట్టుపడి యిప్పటికిం గూడ నిర్ని మేషములయిన 

చూఫ్రలుగలవారలయు యీ వెనుక టియభ్యాసము నే "తెలుపుచుందును, 

ఊఉ తలే) కాలం కారము. 

తే. తద్దుణాకర్హ నంబునతేద నిరీకు 

ణమున ధన్యతే (మును నధ +న్యత యు. బొంది 

యభిమతానభిమత మెనీయశక్నీ యుగము 
(© HEN 

లా కంస ఇ ర్ షల జ దాల్సు( జ నుశ్ళం వని £$~ంబక ౧బు. 68 

ట్. వక్ష... కదంబకంబు-వక్షుశ్ళంపస్ = కొన్నాలే చెవులుగా. గలవారి 

యొక్క- - అనం గశానాగములయొక్క్క, న్లీకి దంబకింబు= స్రీ) సముావాము, తెద్దు 

అాకర్త నంబునక - తల్ ఆజ నలునియొక్క._, గంణ=సద్దుణములను ఆకర్త వంబు 
౯ శ ౧ £3 

నక =వినుట చేతను,త సనిరీష్షణయునక్ _తిత్ =అనలమహాో రాజును, అనిరీక్నే ణము 

నడ = చూడ తేక పోవుటచేత, ఏ నగ్న మును=కృ తౌర్గతి మున్రుఅధ వ్వతయుక = 

జన్మముయొక ॥_ నిప్ఫులత్వే మును పొం౦ది= చెందిఅన (గ నాగ కాంతిలగుల) న్న 

చేచెవులు గాన వేటువేజుగా నారెండు లేనందున (జూ-చినప్పుడు విన పకపోవు 

టయు, వినినప్పుడు చాడ'చేక పోవుటయు సంభవించును. అందుచే వారు 

నలునిగుణములు వినుచున్న ప్పుడు వీనులవలన ధన్నులసుతిదునుకొన్తి యాతని 

మూ ర్రి చూడలేక పోవుటచే ధన్యులముకాదునియు( నలంచుకొని అనలనువో 

గాజామూ ర్లినిజా చినప్పుడు, న్మే తములవలన ధన్యుల మెతిమి కాని యతేసగుణ 

ములు వినలేక పోవుట చధన్యులముకామనియు( దలంచుకొనిరనియర్థ ము. అభి 

మతొనభిమత ము-అఫిమతి = ఇష్టమెనదియు, అనభిమత = ఇష్టముకానిదియు, 

లి “ ష్ ఇ = వనయత యుగ ము=వినట్టి నేతద్వంచ్వమును, తాల్చును=ధరించును. 

తా, నాగ కన్యలు న్మేతములే జవులుగా గలవారుకనుక నలునిగుణములను 

విన్నప్పుడుధ న్యత్వీమును బొంది యతేని( జాడక పోవుటచే నధ న్యలయిియిట్లిష్ప 

మయ్యు నిషముగాని నే తద్వయమును దాల్చిరి. అలంకారము, ఆతిశయో కి. 
లు Uy ఎవి 
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ళం 

చ. పౌలు పొనలగహాడి క న్నుగనశ మాడ్చినయప్పు డజ[ సభావనా 

బలముననాన్భపాలకునిశీచాయక చూతురు మర్త భామ లా 
ఎనీ ? 

యలికులనీలవేణులకు నమ్మెయి నవ్విభుం జూచు వేళ లం 

గలుగవువూ ని మేపపరి+కల్పనం బు ప్పైెడునంత రాయముల్ , 

టీ. మర్ల ్ రభౌమలు= మాననకాంతేలు, పొలుపు=నిలుకడను, ఒనణాడి 

పొంది, కన్ను (గవ= నేతిద్వయమును, _ మోడ్చినయప్పుడు=మూనీనసమయష 

దుగాడ, అం సభఖావనాబలమువక్. - అడస= ఎల్ల కాలములందు, భాపనోఃజు 

ఆనలు? (నలపోయుటయ నె వీ, బలమునక్ =సామర్థ్యిము బేతి, ఆనృపొాలకు౯ ఖు 

ఆనలుసి పాయకి =విడు7కి, గూగుము=జాచుచుంగనురు- అన( గాశెల్లప్పుడు 

వలమహోరాణ చే స్మరించుచుండుట చే గన్నులు మోలన చేనీనప్పుశును వునస్సు) 

ఎందతిని ) ఎాచుచు న్నా యము ఆయీకెల నీల వేంలకుల్ - ఆ, అలికుల 

=తు మైనల పిగావాయుస శౌ, Ni > ల , వేణులఏక్ = జడలుగ ల వారికి.అన€ 

గా నామనజ క్రీగిల్న, ఆః త. దూచుేోగేలక్ = దూ"చునప్పుడు, 

అ మెయిల్ = అప్పుషు,ని'మేప,పంక ల్పనక్. = క ను చెంప్పపడిన ప్పుడు, పు కుడు 

నంతేరి"'యముల్ =కిలుగుచున్నా విఘ్న మబ్బు కలుగ వువో=కిలుగి నేరషకదా ? 

త, మానవ ని) లెల్పప్పు సు నలు? నే స రంచుచుండుట చే నాఖభి'వ నాబలము 
ని గం జలే 

చేతిోన్నులు పవూసనప్పుడు యి తిమానలమహ ౨ *ఊాసుంద ౦ కారమును మనో 

దర్చణనముందు( జూచుచున్నారు కావున వారలు ఊొప్పమూసినకా లములో 

గూడ నితేని దనివి వరం జూచుటయందు విఘ్నుముకల.గ లేదు. ఆలం'కార ను 

అతిశయో కి, 
వాలీ 

నీ కోరి లిలాగేహశేకుడ్ పం 

(వాయుదు ౧ మహీశీశ్వరునిమూ రి 

(వాని క న్యాత్విగాశరవము వీసరవ్రూవ Shes 

దర్శింతు రనురాగఫతిరళదమి ఎబయర్థయు. 
న) 
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చించుకించుక సంశ $యింతు రాక్ళ 

సంశయించి క రాంబుశజముల! (గొమ్మించు టీ 

ద్దము లె శ్రీ చూతురు] తమ్ము. దారు 

గీ, రాజక న్యలు జగతి నాశ[5 ము. 11 

గందువారల నిట్టూర్పుశేగాడ్పు వేండి 

ముకురములు భారుమోహసశమూ ర్రి యన 

బర(గదమయంతి చేతిదశ+ర్పణము దక్క, 70 

దీ, జగతిక =భూమియందు, రాజకన్యలు= రాజప్ప త్రంకలు, కోరి = అషే 

శీంచి, లీలా.. . భాౌగంబులడొ- లీలాగేవా= (కీడామండిరయులయొక., కుడ్య 

"బుల్ =గోడలయందు, అమృహీశ్వరునిమూ ర్రీక = ఆనలునివి గవామును, 

టీ. వరు=లిఖింతుర్కు (వాసి, క న్యాత్న గౌరపము=క న్య కాత్వమందుం డెడి 

యొక--టపోవక్ = వెలితిపడువట్లు, అనురాగతరళదృష్టి౯్ = (పేమచేం 

అాకర్ణనం చూప్రుచే దర్శింతుకు= దూచుచుందుకు, దర్శించి, అతనికిక్ = 

నక్ ఐవినుట్లూ _ చీక, తగదు ఓ=అర్థు రాలన్కోతగ౯ ఓ =అర్హు రాలను 

wh = అసతీలపోయుచు, య న ర 

మడియందు, సంశయింతురు = సందియము చెందుదురు, సంశయించి, 

కా = చేతులరో, కమించుటద్దములు= కొ త్రవియగు తళుక్షుట 

ెందురు, ఆ కమమునందు=ఆచూచుటలో, బారుమోవానమూ డ్రి చెరుకు 

దర మెన, మోవాన= మోవాముఫుట్టించు, మూర్తి = ఆకారముకలది, అనం 

కొజఅిని పలుకుచుండ (గా, పర (గుదమయంతి చేతిదర్చణముదక్కళ = పనిద్ధి 

'౦దిన దమయంతి చేతి లోనున్న యద్దముతీప్ప, ముకురములు ఇతే కిన రాజకి న్య 

క్ల భ్రగేనుండునద్దములు, వారల నిటూరు గాద్చు వేండిక్ -వారల =ఆరాజక న్య స్త ది బవ 
వినయంనో్లూర్చు = దీర్చ నిశ్వాసరూపమయిన, గాడ్సు = గాలియొక్క 

తౌ, నాగక్ కశ ఆప కొట తో సప వుట చ "ఎ భోనరాగాా అటి 

సర్వమును బొంది యతేని( జా 
న విన్నప్పుడుధ శశ ద్వయమును స్తే 

లర. అలంకారము, అతికేయో కీ కః 
మయ్యూ నిష్టముగౌని 
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Pe ఆ నిట్టూర్పు పుచ్చుట (పసీద్ధయు. అట్టె రాజకన్యలు నలునికీ. దాము భార్యలయి 

యుండుటకలదగుదుమో తగమోయని మనంబుల నాలోచించి యాతనిరాపము 

శు గోడలయందు (వాస్ యద్దంబు చేతందాల్చిచూచి నలుని కెంతమా తము త్త 

కుంకుటకని"పె టి తమయుద్యోగ మువిఫలమగుట చే నిట్టూర్పుప్రుచ్చి యాగాడ్సు 

En నద్దమును మలినముౌావించినారనియు, దమయంతియు వారవభెశే చేసి 

తాను నలునిశీం దగినగిగా నెజుంగుటచే నిట్టూర్చుపుచ్చద య్యెశాన యాబిడ 

యద్దము నిస్టవార్పు చే మలినముగాద య్యెననియు భావము. 
యు ౬ 

తా. భూలోకమునందున్న (పతిరాజ కన్నకయు మిగుల లనోరకతో. (గీడా 

మంగీళయుల నోడలయం చా నలునియాకారమునులిఖించి క న్యాత్య గారవము 

వెళితిపడునట్లు చంచలదృష్షుల చెం గను(గొనుచు,నలునకు ఖార్యనై యుండుటకు. 

దగినడాననో, కానోయని సంశయమునొందుచు, నాసంళశయముపోవుటకు(౫ా ని 

గ్దుటద్దంబు చతిబట్టికొని తిన సౌందర్యమును జాచుకొనుచుందడును. ఇట్టెస 

మయమాులందు సౌందర్యబంతు నా లని (పనిద్ధి చంద్రినదమ మంతి చెతిలో నుండు 

నద్దముకాక తక వాజక న్య లచేతులలో న హు టం న్ూక్చు 

వాయువులచేత మళొినయులారయేను. 

వ.ఇష్వోధంబునౌననన్యయాపలానణ్య -ఖావిలాసభాసమాన యగు 

భఖీమనంవన యాన చెంప బ్భ్బందాన కునియదు శోందాంబు నిలు 

పటయును. 71 

ట్రీ, ఇవ్చిధంబునక = ఈరీతిని, అనన్య -.. ఫెసమాని - అ; వ్య = ఇతరులకు లేని, 

రూప=సౌందర్యముయొక్కయు, లాపణ్య రేఖా = లానణ్యాతిశ యముయొక్క_ 

యు, విలాస=లీలల చే, భాసమాన జప కాళించునట్రిదె- అనలూ నిరుపమాన సౌం 

దర్యవిలా సములు కలదనిభావము. ఆగుఖీమనంద న= అయిన ట్రి కీమరా జుకూంతు ర 

యిన దమయంతి,నరేం[ద స లన CSC యానల 
వాలా 2 panna పు ee ల యా ప న్ా 

% “అకనురూపలానిణ్య రేఖా” ఆని ప్రాత పరలందు లని అప్పుడు, ఆన 

5 
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మహారాజునందు, డెందంబుజ మనస్సును, నిలుప్రటయును = నిలుఫుటంబట్టి, 

వైపద్య ముతో నన్నయము. తా. స్పవ్షము. 

శే. అప్పు డవలావరుదత 4 నారం నూరి 

బాణపురమును బోనియాశ్ ఛై మిమనము( 

బుష్పబాణాసనుండు భోగ $ భోజి యెన 

* వరవయోవి శేషంబు వాశర్వమున. దటిసె. 72 

టీ, ఇందు, బాణఫురపరము గాను దమయంతీమనఃపరముగాను ఆర ద్వయము 

'బెలియునది. పువ్పబాణాసను(డు= పువ్పము విల్లుగూ లవా(డు-అన(గామన 

భుడు- లేక (పద్యుమ్ను (డు,అప్పుడు +ఆ= వలమహా రాజజనందుదమయంఠలి జెండ 

మునిలివీనప్పు డే,నలాఐరుద్ధతిక _ఎనల=నలవ'హారా జు'చే, అవరుద్ధతిక =అవరోధిం 

పంబడుటను, ఆర (గూరి= మిక్కలియు( బొంది. ఇదిమన:;పరము, మజ యు ,ఆప్పుడు 

=ఆసనముయమందు, అన (గా న+రుద్ధుని బాణు(డుబంధంచిన ప్పుడు, అనలావరు 

ద్ధతక - అవల =అగ్ని చే, అవముద్ధతక =నిగోధంఎయుడియుండుటను-అన (గా బా 

ణాసురుని ప్రరముచుట్లు నగ్న హో తము మండుచుండున7 |పసిదె,ఆర ౧గారి= 
లు (ఆ ఆ U4 

మిక్క్_లియు నొంది-ఇదిపురపరము, బాణ పురమును వోని = బొ ణాసురుని ప్రురమెన 

భోజియైన= సౌఖ్య ములననుభ వించునట్లి, వరవయోవి శే షంబు వార్చమునక్ -వర్ 

= శేష్థమెన, వయోవి శేపంబు=రుకొవన నడ, వార్చ మునక. =గుజ్తము చే, తిణి 

"లా =సమిోపీం చెను. అనలా మన్మథుండు దమయంతి మనములో. (బవేళించి 

కీడించుచున్నా (డని య్ ము. రెండసపక్షమందు, భోగ“ జి=సర్ప కా యను 

లను దినునట్టిది, వినవరవయోవి శే పంబువార్వమునక్ =ఆయినట్టిగ రుత ంతు(డను 

గుజముచే,తతిసెక ఇ సమిోపీం చెను. ఇట యౌవనమును వారువతుగా రూవీంచు 

a వారువము గ కష్ట నరునకు ద్యరితయుగా( గొనివోవునట్లు సాందర్య 

(పయుకమైన నలుని నవయౌొపనాతిశంకుము మటీంత వేగముగా దమయంతి 

మనస్సునాకర్షీంచె నమట. 
———_—— మ అతల యు... 

* పరపయో విశేషంబు గర్వమున (ద టిసె. అనిపాథఛాంతీరము. 



టీ కాతాత్పర్య సహితము. 67 

తా. పూర వము పద్యుమ్ను (డు వహ్ని చే నాపరింపంబడియున్న బాణా 

సుకుని పురమును సర్పముల¢ దినునట్టిగ రుత్త్మంతుని 2 పె నధిఐసీంచిచేరునట్లు మన్న 

భుడు నలమహారాజునందు లగ్న మయినదమయంతి మనస్సును ళన. 

నెడితురగము పె నధివసించి (పవేళించెను. అలంకారములు ్లేపోపమాతిశ 

యో కులు, 

ఫురా. ఫూర్వము బాణాసురుని పుతీకయగు నుషాక న్యక తనస్వప్నమందు 

శానవచ్చిన యనిరుద్ధుండను రాజకుమారుని జిత లేఖ చేంబెప్పీంచికొని రవాస్య 

ముగా6 బెండ్లి నూడేను. అదిబాణాసురుండు తెలిసికొని యనిరుద్ధుని బంధించి 

కా౧*గృహమం దుంచెను. ఆయుసంతే మును (శీకృష్ణుండు నారదునివలన విని 

యనిరుద్ధు? విడిపించుటక యి (పద్యుమ్నా దియాదవులతో 'బాణఫురమునక్షు( 

బోయెను. కాని ాతనిపుర ముచుట్టు నస్నిమండుచుండుట చే లోనికి (బవేశిం 

పలేకవో యను. అంత శీకృష్ణుండు గ రుండుని రప్పించి యతినిపయి( గూర్చుండి 

(పద్యుమ్నాదులతో నప్పూర మ్యుప వేశించి వానిని జయిం చియనిరుద్ధుని విడిపించెను. 

వ. దమయంతియు [శవణ[ వీతివాసనావశ ౦బునం (బతిదిన్న పవ 

ర్భమానం బగుమనోనురాగంబుశనిధాఢం బై యుండ. 78 

టీ. దమయంతియు, (శవణ పీతివాసనావశంబునక్ - (శ్రవణ = నలుని 
గుణములు వినుటవలన 6 గలిగిన, (పీతి=|పేమసంఒంధమయిన, వాసనా= అను 

ఈర సంస అము, పళంబునక = అధీనురాలగుట చే _ అనగా సంతీతేము 

వినుటచే ననుభూతంబులయిన నలుని గుణంబుల(నలంచుకోొని వాని కఫ్నురాల 

యినదనుట, (పతిడిన[ పవ ర ా నంటు ఇ పతర రూ పృద్ధిపొందుచున్నది, అగుమ 

సోనురాగంబు = అయినట్టి మనస్సునందలి (పేమ, నిరూఢంబు= స్థిర మైనది, ఐ 

యుండక =అయి (పవ pe చెపద్యముతో నన్వయము. 
వాటు 

. దమయంతి నలుని గుణము లనవరతము వినుచుండుట చే.( (గమ్మకమము 
మాసు. జామ. మంట రకం దాదా చ చానా మలం దానా బడా ఆ అతను ఇ ల అ ద. ద ల ద ద తాకా. దారా 

% “నిగూఢం బె” అని (వాంత్ పతిపాఠము, సందర్భము నాలోచింప నిదియే 

సమి-చీనమని తో శెడిని. 
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గొ వృద్ధి చెందిన మనంబునందలి (పేమ, నలులియందు స్టీరమయి విలసీల్లుచుం 

డగా. 

అవ, (“సాధారణముగా విరహులకు-శ్లో॥ చశుఃపీలిః (పథ 

మం చినాసంగ స్తతోథసంకల్పః | ని దాచ్చేద_స్తనుతా విషయ 
నివృత్తి స్తృసానాశః | ఉన్గాదోమూర్భానుతిరి కే కేస రదశొద 
శై_వన్యుః1”) అనయా చూచుట, చింతించుట, తలంచుట,జాగర 

ణము, కృశించుట, విషయనివృ శ్రీ, లజ్ఞా త్యాగము, ఉన్నాదను, 

మూర్భయు, మృతియు నను పది మన్మథానస్థలు సంభ వించుచుం 

డు. వానిలో? (బ[| పథమమున నమయుంతికి సంభవించిన మొద 

టియవస్థను చలుపుచున్నా (డు, 

మ. జనకుంగొల్వలోవ చినప్పుడు తెదాస్థానంబులభోయభాఠ కుల్ 

వినుత[పౌఢి వసుంధరాధిపతులకా $ నే ర్వేజ! ర్రించుచో 

వనితారత్న ము సె సేనుతనయు౯ $ వరి పా నున్నత 

_స్పనభారంబు కెలంకులన్ని నుచు. జంశ చల్ల లకోమాంచమున్. 

ట్రీ, పన తారత్న్ ము= స్తే] లలో శేష్ణుంంలయిన, దమయంతి, జనకుక =త 

నతం(డియగుఖీమరా జాను, కొల్వంగ౯ = సేవించుటకు, వచ్చినస్పృుడు =వచ్చినసమ 

యనుందు, త దాస్టానంబుణోక్ -తెత్ =లక్స్మ 2ాజుయొక్క, అసానంబులోక్ 

ఇకొలువునందుు పాఠకుల్ =పందిమాగ ధులు, వినుత పౌ - వినుర =కొనియా 

డంబడీన) (పొఢి౯ = నేర్పుచేే వసుంధరాధీ పతులక్ = రాజులను, వేర్నేజక్ = 

(ప త్యేకముగా,క రృంచుచోక్ =నుతీించుచున్న వేళ యందు, వీరనేనుతిసయుక౯ = 

విరసేనుని కుమారుడయిన నలుని, పర్మింప(౫ాక్ = సోత్రము చేయగా, చంచల్లీ 

లలొ=ఒప్పుచున్న విలాసముచే, రోమాంచముక్ = పులకాంకురములను, ఉన్నత 
_ననభారంబు కెలంకులక్ _ఆన్నలే=ఎ త్తెన్క స్తనథారంబు = _స్త్రనములయొక్క 

"కెలంకులక = పార్శ వ్రములయందు, నినుచుక్ =నిండించును- అన(గ మన్మథవి 

జాారముకలద గును. ఈ వెప్పుట చే, ల్లో 1 _స్తంభ(పళ యరోమొంచ చే పదో 
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వైపగ్గ వ వేపథూ | అశు వై స్వర్యమిత్య షపైసాత్వి కాః పరికీ ర్థితాః 1 అనంగానవ 

యపచాంచల్యము లేకపోవుటయు, నిందియపరపశత్యమును, గన్నీ అుకాజుట 

యు, చెమర్చుటయు,డగ్లు త్రిక తోడిమాటలును, గ గుర్పాటుగలుగుటయు, వడ€ 
కుటయు, రూపముమాతుటయు, నని చెప్పంబడు నెనిమిదివిధములయిన సాత్వి 

క భాసములళలో తోమాంచరూపమగు సాత్వికభావము దమయంతి కుత్పన్నంబ 

యినట్లు తెలియపచ్చుచున్న ది. ఈపద్య మునందు నబునిC జూా చినట్లు చెప్పక 

యతినిసద్దుణంబులు వినినట్టు వెప్పంబడినది. ఇందువలన చత్తంఃపీతియాపమగు 

ననన్గ మెట్లునూ చింపంబడినదని సందియింప నవసరంబులేదు. చతుః (పీతియ 

నుపదను నుపలక్షృణముగా జెప్పుకొని (శవకానురాగముగూడ బరిగ ణింపంబడి 

నదెకాన నలునిగుణంబు లత్యింతౌనురాగ ంబుతో వినుటవలన 'మొద టేయవస్థ 

సూచితి మైనదని (గావ్యూము. 

త. దమయంతీదేవి తనతిరడియగు ఖీమరాజును సేవించునిమి త్రయు కొలు 

వునకు 6 బోయినప్పుడు వందిమాగ ధులు లోకి బునంగల రాజులనందజీని వర్తిం 

పుదు నలమహారాజునుగూడ పర్లింప నప్పు డతఠీని గుణములనాలించి మహామో 

వాము చెంది యున్న తంబులగు సవంబులపార్శ పంజులందు (6 బులకాంకు 

రంబులను నింపుచుండును. 

"లే. *మహీమ హీమ వేళ లందు నశీమ్గాననతిక 

నూసరములయ్యె దలపంగ శ వాసర ములు 

వొడువు౫లిగి తిపర్తు సంశీపూ ర్రియందు 

నంచి తాయామవతులయ్యె శీ యామనమెలు, 75 

టీ. తలయపకొ కిల =ఆలోచింప(గా, వాసర ములు= పగ ళ్లు, మహిమక = 

అతిశయముచే, హీమ వేళ లందు= హేమంతబుతువునందు, అమ్మానవతికిక =అఆద 

మయంతికి, మాసరములు, “మాసాన్ ర నతిమాఎరె౪” 'ఆను వ్యుత్చ త్తిచే మాస 
న! అలల 

౫% “మహీరహిమవేళలందు నమన పతికి” అని (వాత పతీయందు గానవ 

చ్చుచున్నది. 
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FST 
ములను చెచ్చునని, అయ్యె౯ =దీర్ణ ములాయొనని యర్థము. తపర్ఫు సంపూ ర్తి 

యందుక = గీవ్న బుతువునందుయామవకులు= రా తులుపొడువుగలిగి = దె ర్స్ 

ముచెంది, అంచి తాయామవతులు - అంచిత = ఒప్పుచున్న, ఆయామవతులు= దె 

ర శ్రీముక లవి, అయ్యె! . అనగా సూమంతబుతువునందు (6 బగ ళ్లుదతగియుం 

డుటయు, రాతులు హెచ్చియుండుటయుం, (గీ వృబుతువునందు రాతులుత 

లిగియుండుటయు బఐళ్లుహెచి యుండుటయు సవాజము. ఇట్లుండ మన్యథు 

నిచే 'బాధింప-బడుచున్న దమయంతికి హేమంతబుతువునందు. బగ శే దీ 

ములయ్యెనట. రాతులమాట వెప్ప నేల? అగ్లు మండువేసవిలో ర్యాతులు దీర 

ములు గాంగానవచ్చెనట.తతీగియుం డెడిపగ శే దీర ములు గానున్న ప్పుడు దీర ము 
౧౧ యిం ఖు 

లయినపగ ల్లెంతదీర్హ యులగునో యనిభావము. ఈ చెప్పుట చే దమయంతికి నిరం 

తరచింతయు జాగ రణంబును గలిగియున్న ట్లు విశదమగుచున్న దికాన, చిం 

తౌజా? రణంబులను మన్మ ధావస్థలు సూచితములు. అలం. భావోదయము. 

తా. మన్మథ పీడితయగు దమయంతికి హేమంతబునతువునందు ( బగళ్లు మి 

గుల నిడుదలై , వేనవియందు ర్మాతులక్యంతేము దీ వ్ ములె యుండెను, 

వీ సఖులుం దా? బుష్పాస్తు $ *జత వెటు పదమున 
ఆ A) 

నభిచేక"మొనరించు  నవనినాభు 

నలనామధేయ మైశేనతృణంబు వినంబడ్డి 
చ్లా (౬వ 

అగా ఇట్ చ నధిపతి పే ర్విన్నశేయట్ల యలరు 

నిషధచేశపు వి పశేనికరంబు. బూజించి 

+ యలమోక ( (బియునుది శీ యడుగ6 దలంచు 
© 

నభ్యాసనళ మున $ _బాణశ్వరునిమోంది 

యించుగీతములు వాశేయించు వీణ 

శే. నేర్పుగల చి(త్రకరులచే $ నిలయభి త్తి 
en 

BT TT EU SE CEPTS సఖులు దాం బుష్పాస్తు) చాపట్టుపదవికి నని పాఠాంతరము. 

+ “ ఆలయ ** యని పాళాంతేరము. 



భువనమోహనాకారత $ బొలుపుమిగులు 

మగని నుగువను ( వాయించి శ మది. దలంచు 

నిషధరాజును దన్ను (గా + నీరజామీ. 76 

జాను అధి యేక మొనరించుక౯ = అఖి పే.శకము]వేయును _ అనలగా దమయంతియు 

జెలిక _త్తెలును సౌందర్యమున మన భునితో సమాను(డు నలు(జే కాని మణియొ 

కండు కాడని యత? నేతెచ్చి మన్మ ఘుని స్థానంబున నఖి షేకించుచుందురను 

ట. దీనికి సంస్కృత మునందు నో॥ నగాత్ప రాసో రని మేనలోచ నాద్భి భే మి 

తద్భిన్న ముదావా రేతిసా| జనేనయూనస్తువతా తదాస్పదే నిదర్శనం నైషధ 

మభ్య షేచయల్ | అన(గా దమయంతి వెలినిజూచి “యిట్ల నె.మృతు (డై నిశ్చల 

నయనం డే యున్నమ న భునిజాచుటకుభ యపడుచున్నానుకాన మన యమునికి 

సమానమయిన వాని మజోొక,._ని నుదానారింపు మని పలుకుచు, రాజకుమారుల. 

బేర్కొ నుచున్న చెలిక తెలచే మన్మథ సాదృత్యపఏ. అనకు 6 దగినవాండు 

నలు(డే కాని మజయొకండు కాడని తిశ్ఞానమునందు నలుని నభిపి కునిగా 

ననియున్న విజేయించు.ఇణ సంస్కృ తానుసారముగానుండ లేదు. ఏమన లోకము 

లోమృతు డైన వాని స్థానంబున వానితో సద్భశు(డగు మలీయొకి రి నుంచుట-మా 

చుచున్నారను. కావున మృతు(డై న మక 'సునిపద మునకు నలుండే తగిన వాండు 

కాని మణీయొక(డు లేడన్న యర్థ సారస్యము సంస్కతేమునందున్న ది. కాని 

తెనుగున నట్టి యర్థముకేదు. నల నామ భేయము=నలమనునట్టి సేకుగలది, ఐనత్ఫ్ 

ణంబు= అయినట్లిగ డవో లద, వినంబడ్డక =విన యుడీనను, అధిపతి పేరు=ఆనలుని పే 

రు, విన్న యట్టు= ఆలకించిన గ్రే, అలరు౯్ = సంతనించును. అనయా జెలిక తేలు 

(పసంగవశ మున నలాఖ్య మెన తృణశుమగూర్చి పలుక (గా దమయంతి “నలి? 

అనుళ బ్లమువిని నలమహారాజు పేరు విన్నట్లు సంతేసించు చుండును. అర్థాంతరనుం 

దు (బయు కృమైన నలళబ్దయుగూడ నలమహారాజును దల(వీంచుచు నా మెమాన 
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సంబు నాకర్షించుచుం డెనని చెప్పుట చే దమయంతికి నలునియందున్న యనురా 

శగాతిశయము సూచితము. నిషధ.. గ్ 

=నిషధ దేశమునుండి పచ్చిన | (బావాణసమూనామును, పూజించి=పూజ చేసీ, అ 

వోక ౯ =లీలగా- వేడుక సెపమున, (వీయుసుద్ది = తనకు బియు(డయిన నలుని 

యొక్క_ చర్మితముఅడుగక్ తల. చుక = అడుగుట కిష్టపడున్వుఅనంగా నిషధ దేశ 

విపులనుబూజించి | పియు(డయిన నలునిచరి తీ నడుగ ఏలచుకొనుచుం డెనని భావ 

ము. ఈభావము సంస్కృతిమునందుశానవచ్చు చున్న ది. శ్లో॥నలస్య పృష్ణానివ 

ధాగతాగుణాన్ మిషేణ గూతెడ్నిజవందిచారకా$ః ॥ అనియున్నది. ఇందు 

దూతాదులచే.( (ఓియుని గుణంబులను పర్తి ంవీంచుట చేం (బలాప మనురి త్యెను 

భావము సూచితిము. అభ్యాసనళమునక్ = =అభ్యసము చేయటం బట్టీ, వీణక౯ = 

వీణపయిని, (పా గేశ్వరునిమోంది వాయించుగితములు = పాణ నాయ డయిననల 

మహారాజుమిందిసాగ బగు కీ ర్తవలు, వాయిందుక = వాయించు చుండును, ఇందు 

నలుని గుణంబులను స్వయముగా న పాడుచుండుునని చెప్పుట చే గుణవినుతిచూప 

మయిన మ తాక సూ చితేము.నిలయశి తిక = మందిరముయొక్క గోడయం 

దు, నేర్పుగ లచ్మితకరులచే, భువన మోవానాకారతక్ _ భుఐన =లోక మాలకు) 

మోనానజ మోహముకలిగించు, ఆకారతక =ఆకితిచే, పొలుపు = ఆందము, 

మిగులుమగ నిక్ = ఆతిశయిం చిన ఫురుషుని, మగువను = _న్ఫీని, వాయించి,నీరజావీ, 

= పద్థ్మములపంటి న్మేతిములుగ లదమ యంతి,నిషధ ౨ జాను= నలుని (గను, తిన్ను 

గాకా (దమయంతి శాననుట) మదిలొ, తలంచుక= తలవోయును. అనగా 

విరహులకు(€ జిత ఫలక దర్శినాదులు వినోదకర ములుగా నుండును కాన దమ 

యంతి యింకకిగోడయందు నిరుపమాన సౌందర్యము సల. స్తే పురుష (ప 'తమలమ 

(వాయించి తీన్ను6( గాను నలునివారినిగాను నలందుకొనుచుండును. ఈ (వ 

కారము జితీఫలకాదుల మూలమున నలుని గుణక్ ర్తనంబు చవేయుటం జేసి (ప 

లాపమనురత్యనుభావము సూచిత్ము, 

తౌ. దమయంతి నలునయం దధిక పేమము కలదయి సఖులతో ౧సాడి నలుసి 

వున్మథునికి జత పెట్టుటకు నతనిపదమందుంచి యభిసేకము చేయును, నలమచె 
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డిేరుగలగ డ్తీనిగూర్చి యెఐరైన సంభాషి౦ప నదివిని నలుని పేరువిన్నట్లుసంతేసిం 

చును. నిషధ దేశ మునుండిపచ్చిన (బావాణులను బూజించి నలునిచరి త మడుగు 

టకు దలంచుచుండును. ఓక మా బువీణపయి నలునిమోదికీ ర్తనలు వాయించును. 

గోడపయి నందముగల న్లీగిప్రకుషులను జి తక రుల చే (వాయించి తన్ను లాను 

నలునగాను బావించును, 

అవ. దమయంతికి నలునియందున్న యధికానురాగమును 

జెష్పచున్నాడు. 

ఉ. పువ్విలుకానికోడ సరిశవో లెడుచక్కనివాండు భూమిలో 
నెన్వండు చెప్పుుడాయనుచుశో నిషయస్యల౧హర్చియాళత్తిలో 

నువ్విళులూ-రుచుం బలుకు + నొప్పులకుప్పనలుండుగాక యొం 

డెవ్వం డనంగ మెచ్చు. దరశ క్షణ నెయ్యము వియ్య మెట్టిదో. 

ట్రీ ఒప్పులకు ప్ప= సౌంవర్యములకు నిలయమయిన దమయంతి, పుష్విలు కా 

నితోడక్ =మన నితో, సరిపో 2౩ చిక్కానివాండు=సరియయిన అంవ ముకల 

వాండు, భూమిళోక =భూమిపయిని, ఎన్నిండు, కౌ, +డా= వెప్పుడి,అనుచుక్ 

ఇష్టవయసృలగూర్చి= చెలికి 'తెలనుడ్దెశించి, ఆతి లోక్ = మనస్సులో, ఉవ్నిళ్లూ 

రుచుక =ఊఊటలూరుచు, పలుకుల =సంభొషించును నలుండుకాకి = నలమహో 

రాజాతస్స ఒ,ండు= మీ యొకి (యు, ఎవ (అ= ఎవండు న్నా (౫, అవం%*క =ఆని 

చెలిక తెలు పల్కి_నచో, మెచ్చుక = మెచ్చుకొనును, తర ళేక్షణ నెయ్యమువి 

య్యమయ- తిర శే క్షణ=చలించుచున్న “శేత్రములుగ ల దమయంతీయొకి |, నెయ్య 

ము వియ్యము= _₹ మానుబంధ ము, ఎట్టి ౫ో = ఎటువపండోదోక దా! అనయంగా నా 

మెకు నలుశియం నున్న; సేమమునకు నాద్దుశేదని ఇ 'వము, 

తౌ, ఆదమయంతి తెన చెలికి _తెలనుజాచి, గనీ! వకు_ందనమున మన 

ఖభునితో సరియగువాండు భూపమయం టదెసండున్నా ప్రో తెలియ జెప్పుండీ య 

మిగుల నేడ),.తో. బలుకు చుండును. అప్పుడు చలికి తేలు నలమహో రా జుతప్పు 

% ఇష్టవయస్యల౧హాడీ యని పాఠాంతరము. 
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మన్య్మథునితో సమాను డెవఃడున్నా (డని పలుకంశా మిగుల సంతిసించి మెచ్చు 

కొనును. అయాశే! దమయంతికి నలునియందున్న (పేమానుబంధము నిరుప 

మానమయినదికచా ? 

అవ. దమయంతి చి[తఫలకాదులందు నలుని దర్శించినట్లు 

చెప్పి యిప్పుడు న్వస్నములయందు నలుని. జూచుచున్నట్లు చ 

ప్పుచున్నా (డు. 

వ. మణియు మనోరభపరంపరానఎవరణ' ససూనదానుంబున న 

నుహీపతిం బకిగా వరియించియుం గాభాగ కెషంబు లగు 

విభానరీనమయంబుల నిమోలికం బై ననేగోయుగంబును 
బాహ్వేం దియ మౌోనము[ దాభిము. దిం జై నయంతె;కరణం 

బును మొబింగి ని! శానమానీతెం డైన యూ రాజమనోజా 

తుతో నెంతియుం దడవు మంతనంబుండియు నిరంతర 

న ,రణసరణిభారావాహీకావగాపాంబున  నెడనెడం బొడ 

చూపు నప్వుడమి జేనిం గను9గొని లజ్జా సాధ్వసంబులు మనం 

బులో ముప్పిరిగొనం [బమోాడించియు నవై ప్రదర్భి నిర్భర 

మదనశ రథశలాశకాశ ౦కుసంకలిత నేడనాదూయమాన మాన 

స యె విదృంభితి మనోభవభుజానష్ట్రంభ౦బు లగుహీమారం 

భంబులుం గాలాగరుక ళంకత కామినీ కం" మూలంబు లగుశి 

నిరకాలంబులుం గలకంక కామినీకోములకుహూ కాకకోలాహ 
లకరంబితకకుబంతేంబు లగువనంతంబులును నాయంతే 

నసమయసంఫ్సల్ల మట్టీ కామాదమేదుర సమాగణొఫఘంబు 

లగునిదాఘంబులును విహిజనహృదయ భయంకర స్ప 

నితసందోహంబు లగుజలధ రానేహాంబులును సక లజన 

EE 

* “శకలిత *” యనిపాథాంతరము. ఇదియె సముచితముగానున్న ది. 
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మనోవికాససనమయంబు లగుశొారదసమయంబులుం గడపు 

చుండె నవ్వేళ జలధివేలావలయవలయిత వసుంధ రాభువనమం 

డలాఖండలుం డగునలుండును విమలనిజకీ ర్తి మా క్లికమా 

లికాసంతానంబులకు నంతర్హ టనాగుణంబులుంబో లె బొ 

లుచు నక్కాంతాలలాముంబుగుణంబులు జనపరంపరవలన 

వినియె నాసమయంబున. 78 

టీ. మణియు౯ = ఇంతియకాక ,మనోరథ,.. దామంబునక' -మనోరి థ=కోర్టు 

లయొక్క ,పర౦పరాజఎడ తెగని పం కీయ నెడు, సంపరణ = స్వ యంవరమునిమి త్రీ 

మయిన, [పసూనడామంబునక్ =పూవులదండ చే, అమహీ పతి =ఆనలుని, ప 

తీగా=భ రో, వరించియంక = చేపట్టియు, ఇందు * మనోరథపరంపరా ” 

అని వెప్పుటచే సర్వకాల సర్వానవ లయరదా నొక ప్పుడును నలుని బరిణయ 

మాడవలెనన్న కోర్కివిడువలేదని స్ఫురించుచున్నది. (తిభాగ శేషంబులు- తి 

భాగ =మూడుభాగములకం కు, శేషంబులు= మిగివియున్న వి, ఆగువిభాబరీ సమ 

యంబులక =అయిన్ట రాతులయందు-అన౮గా6౬ " ల్లవాజుజాములందని భా 

వము, నిమోలితీంబు=మూయ(బడియున్నది, జన నేత ,యముగ ంబును= అయినట్టి 

కన్ను(గనను "'బావ్యా...ముదితంబు - బొహ్వేందియ = చాహం ది 

యములయొక._, మాన = వ్యాపారోపరమమ నెడి, ము దొ=ము[దచ్వేఅభిము[ది 

తంబు=(ప్రతిబద్ధమయినది - అనగా నన్న్వతం(త మైవదిఅయిన , ఆంతఃకరణంబు 

నుజ మనస్సును, మొఆంగి =ఐంచించి, న్మిదాసమానీతుండు=న్నిద చే. దీసీకొని 

రాంబడీనవాండు, ఐనయా రాజమనోజూతు తోక్ = అయినట్టి యారాజమన్న థు 

నితో _అనం౫ా మన ఘునివంటి నలునితోననుట్క ఎంతయు౯ = మిక్కిలి, తడ 
వు= కాలము ఆనగా.(జూాలకాలము, మంతీనంబుండియు =రవా స్యము గా వర్తిం 

చియు అనయా మనోరథములనెడి పూవులు గలదండ చే నానలమహారాజు 

ను వరించి ఇం దియంబుల వంచించి రవాస్యంబు శా నిద చేంగొని రా౭బడినన 

లునితో రవాస్యంబుగా6 గాలముగ డప్రుచుండియు ననిఫావము. ఇందున్నిద మ 
నంబు నిందియంబులను వంచించి దమయంతికీ నలుని దెచ్చి చూపెనన6బడీనదెం 
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స్వహ్నమన (గా మనోజన్యమగు జ్ఞాన మే కావున మనంబునకి€ గన౬లబడకుండ 6 

దెచ్చుట యసంగతముగా( దోచును. కాని బాహ్యేం[దియమౌొన ముదా 

భిముదితము” అని మనస్సువకు విశేషణము చేయుటచే నట్టిసంగతి వారించు 

చున్నది.ఎట్లనవలూ మనయిం[దియంబులకు నిషయములకును సంబంధ మున్న యె 

డ జ్ఞానముకలుగుచుండును. జాగ గావన్థ యందు మనస్సుతోంహడిన యే యిం 

(దియ మేవిషయముయొకి ,_ సంబంధ ముక లదగునో యాజ్ఞాన మేకలుగు చుండు, 

ఎట్లనగా మనమనస్సు చే_తేం దియములతో (గాడి వస్తువునుజూచినచో జో 

ద్వసువిషయక మైన జ్ఞానముకి లుగును. కాని మనస్సునకు నిందియంబునకు సం 

యోగ మే లేనిచో జ్ఞానయుకలుగదు. "కావుననే మన సృణుస్వరాపమనియు 

మనస్సంయోగ ముగలిగిన యిర్మ డియంబులనుండీ యే జ్ఞానముక లుగుచుండుననియు 

నన్ని యిం, దెయంబులనుండి యు జ్ఞానము లొక్కు_మాటు సంభ వింప వేర పనియు 

నను భవజ్ఞా లుపలు,. చుందుర్కుమనస్సు జాగ దవస్థ యందు బా హేండియజన్యమ 

గుజ్జూన ము ల-దై యుండును గాని దకి,_న యవన్ధ లయందుండ దు. కావున మనంబు 

బాహ్యేందియ జ్ఞానంబుకి లదనియం లేనిదనియు రెండువిథ ములు. (పస్తుతమున 

బాహ్యేందియమాన ముదాఖిమ్ము దిక్ మనుదానికి నింది యార్థసంయోగ ము సల 

నం గలిగిన జ్ఞానములేనిదని యర్థము కావున స్వప్నా వస యందు దాదృశ జ్ఞానము 

లేని మనస్సును సంచించికొని రాదగియుండుట సంగతెమగుచున్న ది. అనగా 

నొకగరూతిక యొక నాయికకు [బియతలేము(డై న పురుషుని రవాస్యముశా(గొని 

వచ్చి మా మెతోగూర్చనట్లు నిద్శవియతీముల్మడైన నలుని రవాస్యంబు + గొని 

వచ్చి దమ యంతితో 'ార్చినద న భావము. మజేయు (దిభాగ శేషంబులగు 

విభావరి సమయములయందని చెప్పుటలో సారస్య మేమన(గా దమతయుంతి నల 

వుహాోరాజ సమాగనుము చెల్ల వాణుజామ నందు ౫ విగిన స్నపష్నములందు గాంచు 

టే నట్టి స్పప్నంబులు శీఘఫలదాయక ౦బులగునట్లు తెలియుచున్నది. నా 

ల్లవజామునంచలి స్పష్టము శీ ఘంబుగాఫలదాయక ౦బగు ననుటకు 6 (బమాణ మే 

మన మత్స్య పురాణమున శ్లో ॥ స్పప్నాస్తుపథ మే యా మేసంవత్స్ర విపాకినః। 

వడ్చిర్భాసె ర్వి తీయేద తిభిర్శానె సృతీయశకే! చతు ర్థేమాసమ్మ లేణ పచ్యంతే 
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నాన్సీ సంశయః! అని చెప్పలుడినది. కావున; మవహారాజదర్శనరూప సుస్వప్న 

ముయొక.. శుభ ఫలము స్వల్ప కాలములోనే రానున్న దనిస్ఫురించుచున్న ది. అ 

ట్లుకాకతిభాగ శేషంబులు ఆనుపదమునకు మూడు భాగములు మిగులుగా గల 

వని బహు; వీపీ నా|శయించిమొద టో యా మమనియర్థ్మునంగీక రించితత్భల వెంక 

పక్సరంబులో రానున్న దనిెన్పీనను జెప్పపచ్చును. కాలప్యవధానమును బట్ట యె టా 

(శయించిన శా శయింపపచ్చును. నిరంతర... గావాంబునక్ -నిరంతర = ఎల్లప్పు 

డును, స్యరణ= ధ్యానముయొక్క_, సరణి = రీతఆయనెడి, ధారావాపొకా = 

ఛా కారూపమయిన[పవావామునంద్రుఅవ-గావాంబునక =మునుగుటచే, ఎడ౯, 

ఎడక్ =మాటిమాటికి, పొడ చూపు నప్పుడ మిెటీనిల్ = క నడంచున్న నలమవో 

శాజును, కనుంగొని= చూచి, లజాసాధ్వసంబులు=లజాభయములు, మనంబు 

లోల =మనస్సులో, మువ్చీరిగొనక్- ="పెన (గొన గా,[పమోదించియు =ఆనంగిం 

చియు అనలా దమయంతి నలుని సంతతము సృరించుచుండుట చె. దనకు మా 

టిమాటికిలాననచ్చు నతినిబొడ గాంచి ముగ్గయగుట చేలజ్ఞా సాధ్వసంబులతో 

గూడిన [పమోవము చందు దుండెనని భావము. అవై (దర్శి=ఆదమయంతి, ని 

ర్భృ 

లాక=కణికలపంటి, శంకగు= మేకులచే, సంకలిత =కూడి కొనియుండుటవలనం గ 

లిగన్న వేద నవా= బాధ చే, దూయమాన=నొచ్చుచున్న, మానస=మనస్ఫుకలది, 

వ, విజృంఫిత మనోభన భూజానన్షంభ ంబులు- నిబృంఖిత = అతిశయించిన,మనో 

భ ప=మన్మ సునియొక 3, భు జానప్లంభ ంబులు= బో హుగర్వ ముగ లవి, అగుహీమా 

ర్క ...మానస- నిర్భర=సహీంప రాని, మదవశరజమ క బాణములెడి, శ 

రంభ ౦బులు = అయిన హేమంత బుతువుయొక (పారంభ గశలును-అన 

గా మన్యధథో ద్దపక యులయిన "హేమంత కాలములయండనిభాసము. కాలాగరు 

కళంకిన కామినీకంఠ మూలంబులు - కాలాగరుజకృష్ణాగరు చే, కళంకిత =కలుపి. 

తములై న-వూయలుడిన, కామినీ= గీ)లయొక్క._,కంఠమాలంబులు=క'ంఠ (పదే 

శములుగలవ్కి అగు శిశిర కాలంబులును= అయినట్టి శిశిర కాలములను - అనలా హే 

మంతము నందు€ జలి చేవిడువంబకిన యంగరాగాదులను గామోద్దీపక ములగు 

నట్లు తిరిగ యలందుకొన (దగనకా లములని భాపము.క లకంఠ , ,, కకుబంతంబులు- 
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కలకంఠ కామినీ=ఆ(డుకోకిలలయొక్క_., కంఠ ఎకు తక లవలనబయలు వెడలిన, 

కోమల=మృదువెన, కుహూకార =కుహూయ చెడి, కోలా వాల=కలకలధ్యని 

చేత, క రంబిత్ =మి|శీభూత మెయున్న , కకుప్ అంతేములు=దిగ౦తేములుకో లవి, 

అగువసంతేంబులును=ఆయిన పసంత కాలములను-అన (౫ నతిమనోవారములయిన 

క్రోకిలాలాపంబుల చే నల్లడలు గ డలుకొనుటంబట్టి వసంత కాలములుమిగులమన్మ 

థ్ శ ద్దీపకొంబులగు చున్నవ౦భఖౌవము. సాయంతన .. , సమిరణామంబులు - సాయరి 

తన సమయ=సాయంకాలములయందు, సంఫ్లుల్ల=విక నించిన, మల్చి కా = మల్లె 

పూవులయందున్న, ఆమోద=పరిమళముచే, మేదుర =బలిసీియున్న - అనలా 

మిక్కి_బిపరిమళపంతేములయిన, సమిరణ=మారుత ములయొక ్క_, ఒఘంబులు= 

సమూవాములుగ లవి, అగునిదాఘంబులును =అయి న ట్టి గీవ్మకాలములును అన 

లా (గమ్య కాలము చక్క6గవిక సీంచినమ్లి పూలయందలి నెత్తావుల నాకర్షించి 

(పసరించు మందమారుతింబులు గలదగుట చే మిగుల రమణీ యముగా నున్నదని 

భావము. విరహీ . . సందోవాంబు-ు- విరహీ జన =వియోగ ముపొందియున్న నారి 

యొక్క, వాదయ= మనస్సులకు, భయంకర =భయమును “లుగ (జేసెడి, స్త 

నిత = గర్భనలయొక ్య, సందోవాంబులు= సమావాములుక్ లవి, అగుజలధర అనే 

వాంబులును =వర్ష కాలములును, అన (౫ వర్ష కాలముపత్నీ సహీతులకు నానందము 

గొలుఫునవి కాని విరహులకు మగులభ యంక ర ంబులయియుండుననుట.సకెల... 

సమయంబులు - సక లజన ఆ సమ _సజనులయొక్క_, మనః =మనస్ఫ్సుయొక స, పకా 

స=సంతోషమునకు, సమయంబులు = అవధులు - అన€గా నమితమగుభనోవి కాస 

మునుగ లిగించునవియనుట, అగుళారద సమయంబులును= అయిన ట్లిశ ర త్కాలంబు 

లున్కుకెడప్రుచుండెల = జరఫపుచుం డెను, అవ్వేళక్ = అట్టిసమయమందు, జలధి 

... ఆఖండలుండు= జలధి వేలావలఖయ = కె డయముఐ లెనున్న సమ్ముదపు గల్లుచే, 

పలయిత జచుట్ల(బడిన, వసుంధ రాభువనమండల =భూలోక మండలమునకు, అఖం 

డలుండు=ఇం దుండు అనంగాం(బభుపయిన్క నలుండును,విమల ... సంతౌనంబు 

లకుక" - విమలజనిర్తలమయిన, నిజకీ ర్థీజతేనకీ ర్తి య నెడి,మౌ క్షితి =ముత్య 

ములయొక ్య_, మాలికా జసరములయొక్క_, నంతాన ములబకుక = సమూవానునకు, 
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ఆంకర్ టనాగుణంబులుంబో లె=లోపలను డెడీగుంభ ననూ తములవ లె, పొలుచు 

నకా_౦ తౌలలామగుణంబులు - పొలుచు=జఒ ప్పెడీ, ఆకా్కా_౦ తాలలామంబు=ద 

మయంతియొక్క., గుణంబులు=సద్దుణములను, జనపరంపరవలనక్ =జనస 

వాయువలన్క, విశియెక .ఆపమయంబున, సౌందర్యము చేతను, సద్దుణంబుల చేత 

ను సత్కీ_ రిచేతను దమయంతి తనకు. డగియున్నదనుట. ఈచెప్పుట చే ము 

త్యంబు లకు గుంఛన న్మూూత్రంబు (పథానంబయినట్లు నలునికీ ర్రికి దమయంతి ము 

ఖ్యు రాలయినట్లు తోంచుచున్నది. అలం. రూపకము. 

అవ. వెనుకటివాక్యమున దనుయంతీగుణ[శ్రవణమును (బతి 
పాదించి యింక దమయంతియందు నలునికి ననురాగంబుకలుగు 

చున్నదని వర్తించుచున్నాయడు. [న్ 

శా,ఆవామాశీ మనోవారాకృతి యమో+ఘా స్రంబుగాభూవరు 
లావణ్యాధికు నచ్చలంబు మెయి ₹శేల్వంబూని యిందిందిక 

జ్యావల్సీ కిణకర్క_శం బయినహోీ స్తం బుషతిం జాంవి వే 

పూవుందూపులజోదు పుచ్చుకొనియెంఠబు!. జేశ్సుకోదండమున్ , 

టీ, ఆవామాకీ మనోవారాకృత - అవానూవ్నీ = సుందరము లయిన నేత 

ములుగ ల యాదమయింతియొక ్క_ ,మనోవా రెకృతి =సౌగ సయిన యా కారము, 

అమోఘా స్త)ంబుగా౯ లా చ ముక న అ స్త్రంబుగాక్ =అ స 

ముకా౭గా లాపణ్యాధికుక. - లాపణ్య= చక (దనముచే, అధికక్ =గొప్ప 

వాండగు, భూపరుక = నలమహారా జును, గెలక పూని = గెల్చుటకుం 

(బయత్నించి, ఇందిందిర... కెర్కు_శే౦బు - ఇందిందిర = తుమైెదల నెడ, జ్యా 

వల్లీ = లతీఐంటి వింటినారివలన6 గలిగిన, కీణ = కాయలే, క ర్యాశంబుజ 

క శినమ్కు అయినవా_స్తంబు = అయినట్టి చేతిని, ఉఊద్ధతిక =ఆతిశయముచే, చా 

వీజచాంచి, వే= శ్రీ ఘమిగా, పూళఛుందూఫులబజోదు = ఫపూవులుబొణములుగా. 

గలవపీరుఃడం _ అనగా మన్మథుడు, పుండేతు కోదండముకొ = పుం డేతు = 

నామాలవెజటకుగడ యనెడి, కోదండముక్ = కార్తుకమును, పుచ్చికొని 

యొక్ జధరింవెను. ఇందు *ీ లాపణ్యాధికు నని చెప్పుట టే నలుండు లావణ్య 
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ముచే మన్మ'ుని మించినవాC డగటంబట్లి శోక ములో సాందర్యవంతు. డని 

్రనిద్దికక్కి నట్ట తనకింకును మిగుల సౌందర్యవంతు డగు నలుని పె మరుండు 

మచ్చరంబు ఎపొంచీ యతరని జయింప(6బూని తవబాణములు కాము! 

విచారించుచునుండి సమయమువేచి దమయంతీసుంద రాకారంబును బొణంబు 

గాంజేసికొన నలునిజయింప వేడుక పడుచుండే నఫియర్థము మజళియు నీయర్థి 

మునుబట్టి యోచింప నీళ్యరాదుల. జలింప6 చేసీన మన థ'బాణంబు లయినను న 

లునిచి తంబును జలింప౯జేయలేక పోయిననని చెప్ఫుటచ నలుని ఛై ర్నాతిశేయము 
నం! ర 

వెలుపడుచున్నది. మన్న ఇవనిచేతను మో మే శ్లీఫిల లలామంబు చేతను బొరివోన 

నలుని దృఢ ఛెర్యంబును దమయంతిపో గొటివ దనిచెప్పుట చే దమయంతి సౌం 

దర్యాతిశ యంబును వెలువడు చున్నది. ఆవలగా నే సుందరిని జూచినను గలంగని 

నలునిమాన స ౨బు దమయంతి శన్దుణ శవణంబుమ్మాతింబున నేక లంగి యా మెను 

వరింప నిష్తపడుచున్న దనిభావము. అలం=జ తేక. 

తా, మన ఫడు తీనవ౦ం కను సుందరు(. డయిననలమహా రాజుపె మచ్చనం 
te) ~~ 

బు పహించి జయింప నిశ్చయించి సమయంససుంప ౨ కార మునెడ 

బాణము తినకు లభించుట చే నద్దాని సంణింప శు మెడ లెద య శా తాటేయు 

క్క-రాపిడిచే జనించి: కాయల చే ౫ కోరమయుక నా న మును వేగముగా6ంజాలి 
జాంటీ 

క, 'శనణావతేంస మాయొను 

ధవగాయ3 న్నేన గుణము + ధిాణీపతికకా 

[శనణావతేంస మయ్యెను 

జీ ‘ అ నష సు ప x గ్ క బువువింటిగుణంబు నపుడు $ పుష్పా స్తు నికి . 80 

టీ, ఫపళెయతే నేత్రగుణము-ధవళే = తెల్లని, ఆయత = దీర ములయిన, నే 
య 

(= నేతిములుగల దమయంతి యొక్క, గుణము= సద్దుణము, ధరజీపతికిక౯ = 

నలమహా రాజునకు [శవణావతింసము - . శనణ= చెవులకు, అపతీంసము = భూప, 

ణము ఆయె =అయినది -అన (గా దమయంతిగుణములు నలునిచెవిని బడీనవ 

నియర్థము. దమయంతిగుణ ములు కర పథమున( బడినవని చెప్పక [శవణాప 
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తింస మమునటని చెప్పుట చే నలంకార ములు | వియమయినయుట్లు దమయంతీ 

గుణంబులు నలునకతృంఠత్న వీయం బగుటుస్ప్సప్టు ము. ఆపును= వమయంతిగుణములు 

శ ఆక అప a అ అ Dre Tis ఇ CI జ పథయు న( బడినసమయమందు, ఫ్రుప్పాస్సు)' కళ =మన్న ఘినిక్సి పువు 

వింత గనణంబును= ఫసఇమ గెడ ఏంకకరముకి ఇ. యె లె'తురాడ, | శఈసళానతం 
ల A ఉక = ) (్న 

సము = (క ఫణ = చేనులుకు, ఆసు*ంఎము=ఐఆఈఅలంకారిమ, ఆదముుక = అయినది. 

అవలగా పమయంతిగుణంబు:* నలు ౩గ పథంబున€ బడేవ కృగాయున-దె యతిని 
$2 

కధింనుయు మన గసికారయు ? లొగినిసః భి నము, మాయు నిట నున ఘు 
ఈ" 71 

రాంకీ నాగి వాకర౧చె నని చెప్పుకి యచి శపతాాతింసమయినదనసి ఇపుట చె 
ల) ఓ ర 

ఇ” ట్టు % వ షి / ళు ఉమ ళల అ 7 మ ము కర ఉనా గొ (న ae 

తున“ ంనాంుం ౧౦ “త మువర్నింతి ము STN ల యంగా ఓ ణం లఐ చి 
ల ౬ లు 

యున్న టు సూటి మగుదుా దెం త్వాం షు A 
శె, పమమయం% ఏవి సుసుణ బులు నంమహారాదబా కిగపఫమునంబడిన కాల 

రా 

మండె మన సఫు(ండుకూడ (6 దన ౫౮ పీంబయ చె తెటున గ ర్లాంఆ మువఅకు లా? 
= 

యుం చెను. అలంకారము, కాష్టినింగ ము, 

ఉ. ఆవసుభాధినాథుని మ+ీహాధృతి లాలి జ, '0చు తెంపునకా 

జాం స్య స రి వా ల *భావజుడప్పు డున్మథన బాణము తి వ్యనివింటం గూర్చువోం 

బవలసాహాసంబుమదలేగీల్కొ నం జేసియుముం చెందాం[ దిలో 

రేవిడయార్డితింబు లగు కే ర్రిభరంబుల సం౦శయాంబుధిన్ .81 

టీ, భావజుందు=మన్మ నుందు, మహాధృతిశాళిక్. -మవాత్ =గొప్పవయిన, 
వ క a ఇ లీ న TE అ) 

ధృతి= థెర్యము చె. శా = ఒప్పున్ను, ఆనను ధౌధి నా ఫై =ఆనలముహార 

జును జయించు తెంఫునక = జయింపప లెనన్న తెగువ చెతి, ఊన్మథన బాణము- 

ఉన థన=గోకులనంద ఎని బాధింప(జాలిన, బాణ ఘు=అమ్లును, తియ్యనివింటన్ 

* “భావజు6 ఉప్పు డున్మపన బాణము” అసి యచ్చు.పతులలో నున్న పారి 

మవలంబిం చనచో, డూ నృవనజరూ నాదము క లిగం వడి, అనగా వెళ్టి పుట్టించెకి 

చాణమని యర్ ము 

6 
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= చెఆకు వింటియందు, కూర్చుచోక్ =సంధించుస మయమువ, శేపల సాహాసం 

బు= పెద్దసావాసమును, మదిక్ =మనస్సునందు ) కీలా, నక చేసియుక్ =ద, 

ఢయుగానిలుచునట్టు చేసియు, అనలా “నసావహస ఆ! (దాణి 

పళ్ళ తి యనున£ు భ దగులను బాందుటకు ముహావాహబము నగ॥లంబిం చియు 

ననియర్గ ము. తాకా =ఆమ]; ముండు, ; ఈలోక విజయా వంబులు =మూడు”ోక ము 

లను వ పప! లిసనర, అగుకీ ర్రిఛ రంబులక లో యవో రాసుల 

న్కు సంక యాంబుధిక్ =పందేవామ 21 సము సమునందు మం శక =మును(గు 

నటు చేసె ఘు. అనగా మసి యు ముఃనోేకి లబుల జముంచిన వీకుండ మునను, 

తౌను ోీద్రోన్థ థవ మగుశ ర్ను ను వింటియందు(గూర్చి "పెదసాహసము ప 

నవ్కున wR చాప(౫లనో శోకో యనుపందియ నుదయించ యు 

తయడు * తెగోక పినటయూోి” మి?వీంచికొని సంపాదించిన గొప్పకీ _రియొక్క 

(3 

నాశేన ఘు చేయ సమక యే వని స. ను “యు గాను మూడు “క ముల ౫యిం 

చి; జోవయివను వలు? జయినుసో జయింసలేనో మనియు, ఆవలుని జయి 

NE న న _ 
పతేక పోయినచో నింళ్కు బూర యు సంపూదంటన [౬ దినుంతియం( బోవు నే 

a. న్! 

మోయనియు చిర కాలార్సికంఎగు యశ స్నేళోవుమన్న వుడు న ర్రమానమువందు 
ఖ్సాటే ? 

ee ద ఇ 

సంపాదించిన యశ ంబువోవువన వేజు చెప్పక ,_ అయే a Sonn స్ట 

ర ఫిగోరి యను-చిత్ ముల యిన మ. భూనుకొ ?నచో నవ ది కాడ 
అబాట్ 

తిగొడకు ఎవౌె6డయినమ ‘ 1. 
యో 

' 
el (FS ?« 

జ 
93 వ క్ నశించు ?. “మోయనియం, 

ముల్లోవ ముం చఎయమిుంచిశవా:డయినను నలు;జయించుటలోే సంగెవాము ఫొనె 

వనుట చె నలుని థె ర్వాతీకయకు స్పప్పదుగుచున్న ౫. 

తౌ. మన సులు మహాన్ థరు(డయిన నఐమహాీ గాజాను ౫యింప నశ్చయిం 

చిని ని సమ సౌః చులను మశింపంజావలినవొణ ను వింట 6 గూర్చునప్పుడెం 

తో నాహాసము నవలంబించియు మూడు+ేక ముల జయించి తౌను సంషాడం ఓ 

నకీక ని సంశయమ డి నము; వముోోే ముంచి వేసెను. అలం, అతిశయో క్ న్న 

క 

| | జ ఖ్ | వుల ( అవ. నెనుక టివద్యమున మన థుండు (తలోనవిదలు: మైనను 

నలుని జయిం౦ప సందియమ దెనని చెప్పి యిప్పువు మరునికి దైవ 
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సాహాయ్య ముంకుటచే3 నే నలుని జయింపంగలిగెనని చెప్పు 

చున్నా (డు. 

వే. అతనుంంట జోదు పూమొగ్గ శేయంట శకంజు 
*శగించినడి యట తిది స్టర్ $ కంచుకి౦బు 

నలుని నో ఫట ఏ'శేడదలంచియున్న 

ధాత మసెయె త్రికోల్ తుజ దాన్ని 82 

టీ, పోదు= విరు(డు, అతినుంలద6ట =శ దర ముబేనివాండంట- ఆనలాగా మన్మ 

సకం ఆ శరంబు = వొణమను, సామొగయంట = సూ నుమొగ్ల 
ae 

యటం అవయంణా_ వొణము పుగుల మృదువయినడన వెం ము, గ ధ్ధైర్యకించు 

కి ౦బు- గెత్ = ఆనలునియుకి ౩ ప్లై ర్చి ంచుకంబుక =స్టై ర్యమ నె. 

పం చివదియంట = ల్ని వేసవి వవ6ట, లని=వలమహాో రాజును, = మయంతితోక్ 

మయంకతీ దేవితో, కూర్చ౯ నా. తెలం చజలలోచించి, ఊవ్న...ఎ 

తోలు - ఉన్న జజాస్న్ట్థ, కో తెజ|బవ్హా మొక ౫, ను దదమె తీ "లుఐమనోఖి 

| పా చుముతుదిదా(6కక =కొవసారాకొండ, య ఊ”న్నే =కా డు నా? కొనసా క తీర 

జన యుస్థిము. అలగా బవ వూ ముటేదాంబత్యెయు సదుకూక్న నెంచియున్నా (డు 

కావున కార్యిముకొన సా6గినదిశాని ' లేనిచో నతిఖూడయినగా న ఉుపూ వును వా 

ణముగా౭జేసికొ న సలునిగర్యియి 3. ంపశే మయంగా సెరింవని ఇ నము. a 

తా. మడు శరీర స వా డఉయినను an బాణము మృదువయి ౩ పూవు 

మెగ యియినను నఅలఅమనో ఈ భర్యకి ంచుకి మును చ నునసు సనుగ లంచెమ- 

నెిలమహారాజును వమయుంతితి (గూర్చం దలంచి? (బహ్లాయొప )- “లంపు తుద 

ముటకి మానదు. అలం. యూపశకాను వాణీవిమైన విరో? ఇసము. 

ఆవి, "చెప్పన యర్థము నే (పకారాంతేంమున( జెప్పుచున్నా డు. 

ఉ. ఎయ్యదిశారణంబుగ మళహీపతి (యంచితి ధైర్య ర్వకంచుకం 
యమక భా దద చదువత లాలా. a 

ఈ* “చించెనంటయది'” యని (వాత పతులలోఎపారఠము. 

+ “మహీపతిమానస భెర్యక ౦చుకంబు” అం సాశఠాంతిరె వం. 
(a 
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బయ్యత నుండు వించె నలశీంమ్ముల చే నది కారణంబుగాం 

దొయ్యలి రాజసందనుసశతోడను గూర్చం డలంచుచున్నయా 
దయ్యము సె వికోలుతు గ దాకుటగానంగ నయ్యెనయ్యెడన్ 

ఎవి ? 

ట్రీ, అయ్య కొనుండు = ఆమన సుయు, అలర యుల చే =ఫావటములచే, మ 
ళీ | జీ - ఆశీ 

పతియంచితి ఛెర్నకి ంమకి ంచుళ్ -మహీ పతి=నలునియొకి ్య_, అం దిత =ఒప్పు 

చున్నట్టి, 3 మైబ్యుకంచుకంబుక = పైర్భమెడి కిపచమును ఎయ్యది కారిణంబు 
చై తీ 

గక = ఏ కారణముంఒటి, చంచెక = ఛి” Ma ఆనా కొర్యయును ఇదలునటు 
A) ౬ఒా గం 

చేసెనో ఆనియర ము. అవ కాగి జసు తలల తొౌయుంకక=ద 
థ్ లి 

నుయంతినా రాజవందమునితోదన. = వలమహా రాజుతో, కూర్చక = సమకూర్చు 

టక్కు తలంచు మున్నె .. ₹ లు-తిలం మచున్న = ౨౮గేచించుచున్న; ఆదయ్యము 

నె త్తి” లు=ఆబవారక 3 పయకళ్న ము అయ్యొదక =క సమయమందు, తేడ 

దాళుటజ=కొనసాంగుట, కాన౫౯ ను నంబడంజా చ్చెను. నఅఖలదమ 

యంతులకు దాంపళే లేము సంఘటింప నెంచి బవామ ues నన మదస ఫా 
రా జీ 

ణంబుల చె నలు: ఛర్యికి ందుకి ౦బును కు! సి తినకోర్శిని సఫలము 

గావించుకొ నెను గానివేనిచో నతినుండు లలో నలుని ద ర్యక౦చుక ము 

ను భేదించటపొసం౫ దని యర్లము. మజే యొ దైపమనుకూలమయినచో దుష్కర థ 

'కార్యంబులయినను సఫలత్వి మ. నొందుననిథావము. ఫుష్పబాణంబుల ర్యకే ౦ 

చుకంబును జించుట యెట్లనెడ విరోధము, విథివిలాసము దుర్దట కార్యముల 

వైన ఘటించు నని చెప్పుటచే నాఫొసమగుచున్నదిగాన విరో;*భాసాలంకా 

రము. అది రూపకముచే నన్నుపాణితి మగు చున్నది. 

తా. మన్న ను. డేకారణము చేత మృదువయిన ఫూవుటములచే నలమహో 
— 

రాజుయొక్క ధైర్యమును గలంచెనో = కారణమునశే దమయంతిని నలమహా 

రాజుతో. గూర్చందలంచియున్న (బవ హ_పయత్నీము నెల వేల నట్టు లందకజేకి( 

"ఆశే నువచె ను. 
ల 
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ఉ. *ఏసల నవ్విరించి నొక కయేటున( దామరసాన్సు వె బడం 

(దోసినజోదు మన్మథుండు $ డుర్వవానూత్న వియోగ వేదనా 
యానిడ మైనరాజు 'బ్యేదకయాబ్దమ ాండలనే నస నంత యు౯ 

గాసి లితేటెణః ,-గతి$౫ టినపుప్పశిలీముఖంబులక్ ] 84 

రీ నుక నుండు=మరు:డు, వ —_ wf tA) 

- ఎ 
వాకు, ఒక యేటునక =ఒక్క._ దెబ్బ చే, తా సరపాన్సు పెక్ =ప 
-—4 2) ఏర... 

పెన పడక =పకునట్లు, (తో సినజోదు= నో నినట్టివీరుంయు, అవల 'బవాను 

జయించిన వాడని యనుట, “ దామర సాన్సు పె పడం(దోనిన ** అనుటచే 

మనన తాపపీడిశునకు తామరవావు ఏ చైత్యోపచారార్థము వేయుట ప్ర పసికయ nf © 

ధ్ 

4 సగ సస ~ ee res మః Ct న్ గ WE) ఇట _బవాకు స్వభా లమ తాను ఎ మవ్మథతాసప్ళత కి రచితిమైన 

దెగా ఇ త్చేేవ్షీరమ్కు.. దుర్చవా... ఈూసీశీము_దుర్చి సా =భ రింపశ కి ము"కొని' 

నూక్ని= కొ త్తీదగ్కు వియో: ఇ విరనామునలన6 గలిగిన, వేదనా=బాధచే, 

యానతీ ము= అలసట చెందియున్నది, వవ9*జు నాద యాబ్దముక్ =అయిన 

టైనలమహే నాజుయొక్ 3. హృవయపద్శ ము, ఎంతయ  =సుక్కిల్స్ శాసిలి= 

కోపించి, తేద "టుక)_గలీక” ఎతు మైద యొక్క అక?,యందున్న యీంకను, 

కిం ఫుస్ఫుశిలీముఖంబుఐక్ష్ - కటిన =బంధంచిన, పుస్నుశికీముఖంబులక  =ఫొవు 

టముల చె, యుస్షవీరులు బాణములను గడ్డల మొక యూాంకి లను సట్టుదురని ప 
ళీ ౧ టు లు 

సద్ది; అపై మన్మ డును తిన సూవుటములకి ( దుమ్వెవ ఆలక్కాలను గ స్టైనని 

యుర్ధ్ సు నా. క్ ఆకాశాలు | బవ్హాను దామర పాన్ను. 

పత బడ నేనన మన ముండు నియో” హక జయించుట యంత 

ము ష్ కూ / కార్యము! అలం, కావ్యా పతి త్చేంక్ష 

తా. సృష్టీక రయగు [బన్నాను తామర పాన్నునందు. బడుసట్లుకొట్తిన మని 
జ 2 —ళ్తీ య లు —_ 

ఖుండు దుర్భవామబిన వియోగ బాధ చె నలంతి చెండయున్న నలమహారాజు 

హృదయక మలమును దనపూవుట మలచ స వాలను కొశైను. 
టకా ఆ డత దా లు త ద నాలకను చాత బాలా క రానా. DI EE ET ET TE I PI వాను ఇం ఇచా టమ దానన వువున నాననా తాం తదా... కా 

3 ఈ ఏసరవిన్చిరించి”” అని (వాంతి(ప్రతుల షర 
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తే. అలన లజ్ఞాసరిద్దుర్లి శేలంఘనము న 

రాజుహృదయంబుం జొచ్చిన+[క మము. జూడం 

దరుణిమాగంభ పరిక ల్సిశీతెంబు లయిన 

వలుందకుచకుంభ ముల[ పభాశవమున. జూ వె. 85 

టీ. లలన=దమయంతి, లజ్ఞాసరిద్దుగి లంఘనమునక్ - లజ్ఞాసరిద్దుర్ల = సీగ్ద నెడి 

నదీదుర్హము యొక ? లంఘనమునక ఆదా(యటుటచే, రాజున్ఫాడయ౧బక జనల 
గా? 

మహారా జుయొక్క హృదయమును, చొచ్చిన [క మము=| స వేశించినరీతిని, దూ 

డక =ఆఅలోచింపంగా తరుణిమారంభ పరిక ల్ఫితము లు-తిముణిమారంభ =యోొప 

నపాదు ర్భావము చేత, పరిక ల్సితే ంబులు= =కి ఖ్నింప(బడ్ఐని, ఆయిన ,.. చూ వె- 

ఆఅయిన=అయివ'",వలు(ద = సూలములయి;" ,గుచికుంభ్ర యుల=_ స్తవముల నెడే క్ంభ్ 
బు య 

ముల మొక, (ప్రఖౌవమువక “చు - వజ సామ సము చేతినే చుమోి? అనగా 
@ 2 

దమయంతి కచయుం* యుయయొకి ),. సౌందర్య వః వినుటచే నలుడు నగువి డచిదమ 

యంతియంచాస _కికలవాండాయొన9 యర్ ము. ఈవెప్పుట చె మనస్నం" మెడ 

మదనావస్థ సూచి" ము లోకి ములో కష స దా(టునఫుడు చంకల కంట గొంభ 

ములనుంచికొ-: వాందుట ను పనీద్ధము. అక్ష దమయంతియు కుంభ ములసంకీక 

స్ననయులసాహో య్య మున వ లునిల బాజలదుర్ల ముదాంటినదని భావము. ఇందు [గుచి 

కుంభ యుల! స భాబంబుే క అగా సంమ్దునంబును దాణీక్షనద॥ చెప్పట చే దవమయం 

తికుచములు - గా కిశాయిసౌ ౦దర్య ముక లవ నియు , కావున నేతక్కి ననమస్తాం?ము 

లసౌప్టవ మటుండ( శేవలము దమయంతికుచయంగ ౦ బె మహా గ ర్యళాలి యగన 

లునివ్భావ యము వపవారిగ౧ప(౫గలి నని షమ వ స్ఫురించుచున్న ది. 

తా. నలముహారాడావృాదయయు. సి గ్లనెడి నదీదుగ్గయుచే నావరింపలుడి 

యున్నను నమ మంత యాన దీదుర్ల మును లంఘించి నలుని వాద యములో 

(దైజేశించినది. ఆమె యట్టిజలదుర్లము లంఘీంచుట లేజప్పనముయొక్క (పాదు 

ర్భావమువలన6 గల్బింపంబడిన యున్నతములయిన కుచకుంభమాల (పభాపము 

చవేక నేచునా. 
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ఆలంకారము గూపకముచే నను పాణితమయిన యు కే ్ష. 

జాన, దనుయంతలితందు నలున క నురాగాంకురముద్భ వించి 

నబ్బుచెప్పి యుప్పుడు మన భరీడితుం డయిననలుని వ గనము వరి ౦ 
లా 0 —ీ నం ఆం 

చుచు ముందుగా మన్శథావస్థలభో నొకటి యగుజాగర ణానస్థ 

జెప్పుచున్నాండు. 

వీ జాగ రొద్భూత దృశ గాగంబు మాణిక 1 

క్ల కుండలసీ ప్తితేగప్పిపుచ్చు 

రాజ కార్నపకంపీరాఖే వమిషమున 

నిట్టార్సు గాడ్పుల . నిహ్నవించు 

ఘనసాం బహూన్ చంశ+వనవి లేపనమున 

నావాంకుఫానంబు + నపుపించు 

దోర౦3ర న్న సశ తావహారంంబుల 
రాట్ 

నంకేపరీతాప + ముపసనయించు 

తే. మాననీయశ శాంకకోశేనులము ప న 
మాపు వనీనమయనము బు ఒర నంగి ము లును 

సాశ్వులు నొందు నలనంత శ జనవిభుండు 

క న్నెకూర్య ఒ కాశంబుశగాక యుండ, 86 

టీ. జనవిభుండు = నలుడు కన్నెకూర్మి = (కొ తమైన (పేమమ్ము 

(పకాశంబు కాకి ఉండక్ =పగులకు ౧ చెనియకుండ, జాగగోద్భూతచ్భ గా 

౫ంబుక్ -జూగ ర = మేలు కొనుటపలన, ఉద్భ్య్భూత = పుట్టిన, దృక్ = న్నేతయుల 

యందున్న, రాగబుక్ =ఎల్టందనమును;, మాణిక్య... దీ పీక్ - మాణీక్యజర 
ఆ | వ ఎక్ (a 

త్న మయములయిన, కి ర్భకుండల =మక రకుండ లముల యొక్క. , వీ వీక్ = కాంతి 

చేశ, కిస్స ఫుచ్చుక్ =మాటు చేయును, - అన౮గా దమయంతి పెనున్న మోహో 

తిశేయము చే రాత్రులయిందు నిదురపటకి కన్నా లెలు(దనము చెంద శ్వా, 
© లు కు + 



88 శృ౦0గాంనై షపధము 

యొకులకు దెలియకోండునట్టు కి ర్లకుండల కాంసుల చే మణజు(గుపణుచున నిభా 

పము, రెజు... మినుమువళక్ - రాజ కాగ్య= ౨జకీయ కారములేముకి)., పరంప 

6ె = సమూవామునందల్మి ఖేవమిపముంక్ = ఆ యానమనెడి మపషచెత, 

నిటూర్చు గాడ్పులక౯ =దీగ శాస, నిగా గిం మో = కప్పు చాండును, 
లు లి ఖు 6 3 

నా ఓ ఇ ఖీ లా రే ల ఇహ 

ఆంగ. వమశవాంనీ వి మోన శౌపగసబనంన చిర్ కాసు కలుసుొచుండ వదె 
Fa 

సభ వారెణో(గ్గ యనమానపడుదురే మాయని శిలంచి నలుడు రాజ్య కా ర్య యుల 

ఇ dda » అన్ను Au UN.) జ జ భి J ఆ పెకి ౦4రిసి జక ౧_(బెటుటవలవ వీ నట్టూర్చులు కలుసచున్న ప సభ వారిక( దె 
౬ బు ల 

లియువటు చేయువాడు, మన...విేపగు:E౯ = ఘంసార=పద్చిక సరి ము చె, స 1 

బహుళ =నిండియున్న, చంవన = ముచింంనముమొకి )__, వివేపవవనువక్ = 

పూ6తిచెతు ఆనాండు ఫెనంబుక్ = తెం (వవ యును, అపబనీందుక్ =ఐమణంంగు 
[గి 

పజు వపుదుంగుం-. ఎను యంత లని ఫ్ర చేత నక్ష షం? సాతిసాశ గా వబుల గా 

సంగతి మయమొరుం:కుల వెన్ యాండం ౩” క లిన టమ“ గం హా 
జు 

బూయచెం గప్పివే మును. ఇందు కహ్చాగ బహుశ ముయున చ.కనమపుట వై, 

గం 
క హార మళ యనే చంచవవమునగ “గు? = BHT TTI కలన. బొ 

on లా. జ 3 గా ఇ 3 

హ్లాసికొముటచె శారయు తేన గాన న్నా కా. మ-యుకి స్రావ చేల 7౯ 
(aa) 

దని కలంించుటుేకె యబుటుసే యువా (కన్న నసొరన్న యు స్పురించుచున్న ది, 
౬ా ౧౧ a ఏ శ a 

జనఫిభుం కు=వనలుణతుు నోరంధిన సతాగహోరింబులక-ద5ో3 = గొ హువుల 

లల్లి = ముత్యాలసరుల చే, అంగ?షీ తౌాపంబు? అంతః = భోపబగున్న, స్వ 

తాఫంబుక్ = పరశాపగుణు అసనయింప్ = కవ్ఫ పుచ్చు చుండును. అన( 

శా  దమయంతివఎనివలపువేత ౧ బిగిన యాగా నాపంబు ౫, నుశ్యాలనర 

ముల 'చలువచే ల్ల కాద, నోళ్ళ నాయం బు మున్వైలగోర ములను ధ-౮-ీ 

సంతాపమును ౫న్పీ పుష్చదుండును. మాననీయ శశాంక కోమలనులు - 

మాననీయ = గారవింప(దగిన, శశాంక ఇ గం;దునచే, కోమలనులు = 

మనోనార ములు, ఐవ ఈసా మునీసమయములు = అయినట్టి రా ఈ కాలములు, శళాం 
ఇ + 

క్ర =చం దునివ టె ,కోదుల ములుజ మనోవా రములయిన )పర్న ంకములును=శీ యః ను 
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సాతులుగక్ = సాక్షీ భూత ములు కా ౯గావలఐంటేల =మదససం తాపమును ఒందు 
ను=పొందును. వ్యా. సూ, సామా న్రరిసంజ్ఞాయాం.ఆగాడినూ తే పకారము (ప 

త్య కముగాంజూచిన వారే నాతములగుదురుకాన రాతిసమయములందు శ య్యా 

తిలమం “తిండనుభవింను మన థసంతొపయునకు ర్మాతియం, శయ్యయునీ రెండే 

నాత్రంలగుచున్న వసి యగ ము. ఈచెప్పుటచే దమ చుంతీవియోగ బాధను 

నలు mss పరు కేసు నెలుయగరని తోచుచున్నది. ఇందు 

“ఈ శశాంక వోమలవులు ” అన్ని విశేషణమువలన “మవోవారవ స్పవులు వరహు 

లక్ 6 కష్ట ములగు దుండును గాన నలునికి సం తాపాశిశనయము కలిగించు 

ననుట స్పషమగుదున్నది. ఇందుజూగరణంబువలన 6 ౫ నిగిన కన్నుల యొక 

వనమును గుండల కాంతులుగూను వియో% ;:ఘవలనల గలిగిన నట్టూర్చును రాజ 

కార్యనర్న హణ : శమంబునలనల గవిగినట్టు గాను, శరీద ముగా క) పాలిపోవుట 

కస్పర ఎ ఆమా యిసబ వధ గ కిగివటు గాను లోపలనున సన్ను సంజౌపను ము "తెంపు 

హారములు దాల్బుటచేను గఫ్బీపుచ్యెననం చుం. జెప్ప దమయంతియందు 

న్ని మునురెగంపును దాంమట చే“అ.త”ా''మశెక్సి న [1 ఫౌనము సూచిత 
ఫ్ 

చుగుచున్నది- అవహిళ్థిమ మునవ(6గా, ఆకారమును గొప్యముగా నుంచుటయే. 

ఇ సవ? శ ఇల అంఎం-ా- అపు వనము 

నం ఇన్విథఫంబున నసంవఠతం బై నశ 0బగ నె వైరివ్ 1 మంబు (గ్ మక 

మంబునం బరిస్సుముంబ చుండ వియోగ వేదనాచిహ్నంబులు 

నిహ్నావింపం గొలంది గాక చీకాకుపడి యాకార కేఖావినిర్భ 

ర్తి ఎ మతి ఎ సలాం నుం డగునారాజకుమూరూం డొక్క. నా 

శారామవనిీకానిహాకంబునం గాల కేపంబు వేయువా:]కె వైప 

భ్ ౦జనా భ్య్వేయజవంబును జంచలఖురాంచలమ్ గ ణీముం 

డలంబును నిగా? చేవనుణి ప ప్రి చృటాపటల ఫంకానపహా కృృకా 
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టికాధవళ కేసర కేశరశ్శి సంచయంబును నల్లునల్లానుప. కినద 

న తావిడంబితవ కృుస్థభుజగ మై ననే తరపు జలా చల! పోథ 

తానుమొోాయమూౌాన నీజవేగ దగ NE ప ౦సా| సవచనోప పన్వాసంబు 

ను నై సింధుజంబును శీకమహసృహోదంం౦బును సగుట 
రెండవయుా చె! (శృనంబునుం ఖోలినయా పవాహ్యాంబు నా. 

రోహణంబుసే న, §7 

ట్రీ, ఇవ్చిధంబునక = ఈగీతి గా, అసంపరంబుజ దా 6దలదరముకా నిడి వనశంబ 

రవెరి వికమంబు= “యినట్లి మన్న ఘినిపర్శాకమంబు, [కమకమంబునక౯ , 

పకిస్ఫుటంబు అగుచుండక్ = స్పస్టమగచుండ(గ, వియోగ వేవ నా చిహ్నాం 
బులు - విషడోగ=విగనామువలన[ *గిగివు వేవననా = చా? *సంఒంధవాయిన, 

చిహ్నాంబుల =గుటుతులు, నిహ్నవింషళ = రహస్యయుగాఖుంచుటక్కు రాఅ 

కాక =తిరముకాక, అనగా నలుడు నున న్య] బాధపలనిగుటుణతుల నొరులకు( 

టెలియకుండ డాంచుటక సమర్థండుకాః పోరి నని యగ్ధిము చీశాకుపడీ= అలసి 

పోయి, ఆశకార.,, అహము ల నా ఆక న! ఖనన ర గో 

జయింపణుడి=, మ్స సాలాంభనూండు = మన వ ఘందుగలచా: డు- ఆనా నున 

ఎనివించిన సౌందర్యము క లవాడనట, ae నారాజకుమాగుందు = అయిన 

నలమహారాజు ఒకనాడు, అరామకిమ'విసోరంబున క్ - =రామ= ఆకు 

నోట,పీకై_ చూచుటకొఆకయిన, నిహారంబువక =సంచారొగుచేతిను కాపు 

శక్నేపంబు= కాలమున గ డపుటను, చేయినాండై= చేయుటకు బూనుకొనన 

వాండయి-కనలా నుద్యాఇవన విహారి కు చేం గాలముపున్చంయలం చీవాండనుట, 

ఈచెప్పుట చే నలు6డో "క ౫ స్టలంబున నుండ కెకబపోవుటబ స్పవ్నమగు చున్న ది, 

కాన జూాపలమ కెడీ సంఛారీభఫా సము సూచిళమయ్య. చాపలమ; (గా రా గాత్రి 

శయముపలన( గలిగిన మ న్య [వభంజ నా మే యజపవంబును = (పభం 

జన= వాయువుచ, అధ్యాయ = నేర్వంవగిన, జవము = వేగముగలదియు, అన. 

గాబాయువుకెం పి మించినచుఆుక.(దనము కలవనుట, చంజల,. మండలంబు 

ను - చందల= చలనస్వభావసుగల, ఖుర= డెక్కలయొక్క, ఆంచల=కిొనలచే 
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త, మోదిత్ = దూార్లముగా( జేయంబడిన, &ోతీమండలంబునా= భూమండలము 
కలదియు, నిగాగ్...సంవయంబును- నిగాళ =గుజ్జముయొక గాగ భ(పదేశమునం 

= . దున్న, కేపమణీ=దేవమ ణియనెడిసుడీ మొక్క, దీ పి. కాంతులయొక., భటా 
= సమూానాముయొక)., పటల = బౌగములని, శంకావవా = కంక కలిగించు 
చున్న ,కృృ కాగ కా= పెడత్లయందున్నగుంటపలన బుట్టిన, ధవళ = తెల్లనయిన, 
శేసర కేశ = కేసరములనంబడు నెండుకలయొక్క, రళ్ని = కిరణములయొక్కం, ఆ 

సంచయంబును= సమూవాముగలదియం, వెల్టు, .. వ న తేయంబును- వల్దుజసుంవర 
టెం 

మమయమువ, నల=క గ్ నుతిగిలిం చెడ ప౫ ములచె, అనువు క = కూడికొనియున్న , ౧ గ ౧ అని 

వదన =గుఖముచే, విడంబితి = అనుక రింప(బకుచున వె మ = నోకియం 
వ G 

దుక్న ,భుజగ =పాములుగ ల, వెన వేయంబును= గ రుత్తింతుండు3 లదియు _- అన Qa 

గాల ౫ కరు సశీలించెశిపగ్గములచే నొప్పుచున్న యాయశ ము, నోటయందు 
పాగులు గలగరుకునషతె నొస్పుదున్న దని యరమ, జలాచల... ఈ పన్య్యా గా 

సంబును- సలాచలజ నలించుచున్న, (పోథతా = ముకు). గలదగుటచేతి, అను 
మీయమాన = ఊాహీంప బకుచున $ నిజ= తీనయొక్ష,ా వేస దర్నజ వేగాతిశయ 

మునుగూార్విివ, | పశంసా; పననన = సుతి వా3 సములయొక్క_, డపన్వ్యాసంబునూనె, టు ~- యు —n 2 ౬ 6... 

ఉపన్యాస ఇకిలాయునె _అవరా నాసుబి ఘు మామా చవము కైన జలిం రుల 
ఉను 

సంజేయుటంబట్టి మోజంపం సనయొళ్శు వేగాతిక యయునుభూక్సి యుప వ్యాస 
THA స బ్బ 

అ 07 జీ 
మమియు! క [పయత్నిం దు చున్న వనియర్హ ము (అట్టు పయత్నిం చియు నలు6డ vi (| 
శ్చన్భావయము శెం%ినవా(డు కాన నఠినికి6 జెప్పట యన; సరమని కాబోలు 
మొశమవలంబి౨ చెనళి స్పృతీస్సీద్ధ మెన మార మిట్టూహింపయుడి మె). ఈ సారస్య 
సంస్యతీమంనున్న డి, సీంధుజంబును ఆ సింధు దేశ మున( బుట్షినదియును, (సము 
(దమునందు. బుట్టిన వనియుంగాడ నిర్భయ శీతిమవాస్నహఫోదరంబును - శీతెమ 
వాస్ అచందుఒతో, సహోదరంబును = సమానమయిన దియ, - మజీ యు(జం(దు 
ని దో-బుట్టువనియు హడ్షశర్థ యు, ఆగుటక్ =అయియుండుటను బట్టి, "లండప 
యువై ళ్ళ పంబును = రెండపదియయిన యువై (శవమును, పోలిన యాూఫపచా 
వ్యాంబును= సాటివ చ్చెడి హయమును, |, ఆరోవాణంబు, వేనీ=ఆధితోహించి. 
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చే. (పమదనిష్పందతిర నే ౭ $ పదు లగుచుం 

బజొరదనులు విలోకింప. $f! 2 పల 

సముచితాన ల్పపరి వారశేసహితుం డగంచు 

నవనినాథసుతుండు వాళ+హ్యాళి లా: 88 

ద్ద ఆధ న్ న అలర జస ళు ఒన్న a: a వే ట. పౌరజనులు= పుర జనులు _పమవ...ప లుం బమువ=సంశ షముచె, 

నిష్పందళి రి = మిక్కి లినిశ్చేలములయియున్న, నెతపద్దులు = పద్య ములనంటి 

నయనములుగలవార్కు అగుచు-, విలోకింపక = చూచుచుండగా, (పకటలీ 

లక్ =(పనీదమయిన విలాసముచె, సముచితి సహీతుండు- సముచితి=తిగి, 

ఆనల్ప = లక్కు_సకాని, పరీవారి =పరవారమువెత, నహిగుండు = కూడీకొనిన 

వాండు, ఆగుచుక్, అవ నాధోసుతుండు = నలుడు, వాపు సలి వెడ లెక = 

స్వా వెద హౌసు. 

తౌ. నలుడు ఇహమమే మిన హాయళము నధిగోహించి జయులంద అ దన్ను 

నేను. . నత్చలనుయిువ చేతములు గంవారయి చూనుచుండ( 

దగుపరివాం ముతో 6౫)-డికొని విహో౧”గి ఇ బయలు వెడలెను. 
¢ 

వ. తేత్స్ప్రదేశంబున. 89 

ఆ, నేను మెలక్పంగా నొడునుశేనికప వహి-లచున వసుంధరా స్థల 

సీమనె మెక్కియా?ను పిశచ్చివిగిడిం మంనో తెమంబు నాం 

భూమిఫభుండుత తీ ఏ మము వామ డఉందపక యభక్షసించువా Gs el ho 
త్నామయచ కొచంకొ నువిీీహారములక౯్సుడిగాడ్సులీపృను న్, 

ఖై స్త్ పోల 

టీ అభూమివిభుంగు = ఆనలుండు, శురగో శిమంబుక” == ేస్టమయివగుజ్ఞ 

మును ఎక్ ఇ అధిరోహించి సమము=నియనుము ఎలక కొ =ఒప్పు “ట్లు గా, 

గొడుగునీడ = Mums గొడుగుయొక ,_నీడ, పహం ముఐసుంధ రాస్థ 

లీ నేమన - వహ్ం మజ=జవొందిన, సుంధ రా సర నీములొ + ఎ=భూ(స దేశ గునందు 

మాత మెు.తవలగా. కవళానుస కడ న కా కసుంచునంతి ప్రదేశ మువందుమ్యా(త వ 

య“ యర ము, విచి తిగతిక ఇవిచి తీయులయిన రీతుల చేత ఆడెను= వివారిం 
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వెను, తత్క_నముము, పో-తత్ =ఆనలు' నాయమ యొక్క, [కమము పో = 

రీత్రినె- అనలా వలమపహారాజు నాయముయొక్క_దుండలగగులనె ఎడ త 

ప్పక =అనువుతేప్పకుండ, సుడిగాడ్సులు=సుడి గాలులు, ఇప్పుడుక = ఈసమయ 

మంమ(గూడ, వా శ్యాలావి హార నలక =వా శ్యానుయ = వా నముంసవూవా 

రూపములయిన, చక చఇంకమజవలయము గాద ుగుటల గెడ, విహోరమయులక్ = 

పిహార ముల చేత, అభ్యసించుక = నేర్చుకొనుచుండును, ఇందు నలుని వాయమును 

సంజంఫించిం మండలగ తులను సుడి గాలులిప్పుడును నర్ఫ్బుచున్న వని చెప్పుట 

చే వాయువు ౩ తు ఎసైతెము సంభవింపని మ మండలగతుల నావనలుంగుజిము చేసిన 
డవు 

దనయు, సువగాలులు వెంట సే చేర్వ్య లేక ముకు కక్ నభ్యసించుచున్న ననుట చే 

నామండల”తులయ-దు దురవ గావామైన మొక విశేష ముకి లదసయు( దోచు 

చున్న డ. మమియు నాహయసంబంధూొ న మండలె తులు సుఢిగాలుల కే 
౧... 

లఫింపనప్పుడు తక్కాన గుజ్జు ములకు లభిందుట స్న్న ప్నవార్త రయేయనయు, గా 

వున నానామఘు నిరుపసమానమనియం. చెల్ల మగు మన్నది. 

తౌ నలుడు తన గొడుగునీడ యాకిమింశ, తి స్థలగునంబే వన గ 

ముచే మండలగతులుచేయించెను. అతిని గుస ము"చేసీన మండలగ తుల నే సుడి 
కూ 

గాలులు వాయుసమూాపాఘాపషపమయున పలయాశారకుగా(6 దిుగుటలెడి 

4 ళీ క ఇ అనా విహారము చెత నప్పటి: నభ్య్యసి నించుచువన అలంకారము ఆ ఏం మే. 

వ. ఇవ్విధంబునం గొంతతడ వతిజన చతుంతురగన ర్తన | క్రీణాడో 

లాయమానమణికుండల మనీచి మండలీ నీరాజిత గండస్థలుం డై 

వాహ్యాళివిహారంబు సలిపి నలయునమాత్యులం బరివారం 

బును నచ్చోటన యుండ నియమించి యొక్క_రుండునుం 

బాదచారియె ఘనచ్బాయంబునుం (బవాళ రాగచ్చురి 

తేంబును నను విలానకాననంబు. బయోనిధానంబు నంబుజూ 

క్షుండునుంబో లె, (బవేశించి. 90 
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టీ, ఇవ్విధంబునళా = ఈరీతి గా, గొంతతడఫవు=కొంతి కాలము, అతిజవ... 

గండ గ్గలుండుషాని= -అతీజవ= మిక్కు_తీ చదుఆంకు(దనముగల, చతుర = bes 

తురగ =గుజ్తము మొగ fen Ss నాట్య కీడ చేళి, డోలాయమాన = 

య్యెలవ లె6 జలించుచుచ్న, ను ణికుండల=రత్న కుశల ముఖ మొక గ 

శీరణములయొక )_, మండలీ=ఐసమూవాము చేతి, నీరాజాతీ=నీరాజ౪ మో మండు 

చున్న, గండ సలుందే= వెక్కి శుక లవా(డయి, అనగా నలనుపో కాడా గుజకుచే 
Gq ha ఈది 

మండలగతీ చేయింప నాసమయమువందు నతిని రత్నికుందలనుల “కాంగులస 

మూహంబు బు నటు కింఎకి మాంపకి శ నలక మెగా. కూంలగుట చే 

య 

వాళి మన తున ననున మము; వ్ హ్యాలి వహారీంబు = నార చెలయు 

టన్కు సలిపీ అవలూా విహూకించి, ఐఇతయున మాత్యులక = |, సియిులయిన 

ముం: శులమ వారంబును = ఎసి ్ యెమ న, అచో*,టన Ut ) ర్స న, పక ఆన లమండే, 

- అనగా 3 వలముందు। దురంగ విహారము సీ పనో లం... రాం 

డక, నయమించి= అల్జావంచి, ఒక )రుండునుక , చావ చాక మె, నువచ్చా 

యంబుసు- ఘన =నట్రమ మున, ఛా మంబును = “డకి లదియు, సము వపక్కమం 

దు, ఘవ= మేఘుయుయుకి )_, ఛామందును= కాంతిఎం+క కాంతిగలడ, అగా hag 

మేఘ ుఐ బె నిలపర్ల ము కలవనుటు, (పజాళరా* మ (పవాశ్ =ఐచి 

గుళ యొక jp రాగ =ఎటుపు కాంతుల చై, యురీతింబును.: న్యూ 3 పను యునగెయు, 

సముదప క్షమందు, (ప వాస్ =పవడ ములయు3 hes ~~ =) పు ( -గాఎముల చె, 

ఛురితేంబును= వ్యా పదుయివద్కి ఊరంగా సమునవముగోల బనిడ పుందీ వలయుడుట 

(పనజ్ధము కాన వాని మొక *%_ యెజ్ఞ? కాందుఎం చే న్నా ప్వమె మున్ననని యమెర్డి 

యు. ఆగు విలాస కాననంబు=అినట్జి యుద్య్భానవవమున్సు సమ్ముడప క్షమం 

ద్కు “వబ మోర భద” అంయున్నది కాన సకారమును బకోరయుగాం ఏం 

చుకొనఐ లెను విలాస కాననంబు=(ఓల--అఫక-విలాసకి = ఓలములందు వసించు 

సవైన) సార్పములకు=అననంబు=బలకరమయినడెి, అన€౪ా( పాములకు నివాస 

భూత మైనదనుట, సమ్ముదంబున6 లావ లుండుట సుుపనద్ధము. లక, విలాసకా 

ననంబు - వి=పతక్షుల యొక్క, లానజ[కీడలకు, కానసంబుజణనికిప ట్రము నద్మె 

నంగా బెక్కులగు ఒలపతులచే నిండియున్నదని యర్థము, అగు పయో 



నిధానంబునుజ సను దమున్సు ఆంబుజూాకుండం(బో లె,ఆంబుజ = పద్మమువంఉి, 

ఆమండుంవో వక్ = నేతశులు కలవానివలె, అనగా సారొయణునివ లె, 

(పవేశించి= చ్ "చ్చి-పెపద్యముతో నన్నయము. 

జే. ప శతములమిోంద మూణిన* | భమరకులము 

హరవిసగ న జనిత* దుశర్గుశము: బోలం 

గమియ విచ్చిన శేదంగి $ కన్నె పువ్వుం 

గాతుకము పలవింపలలేగాంచె విభుండు. 91 
౧౫ 

ట్రీ విభు(శు = నలమ హా గా ఆం పతే యులమో(నక్ = “ట్రకులమో(ద, మూంగిన 

(భమరకలయి=మూ(63కలుగానున్న తు మైవసమూాహాములు, హార,..యశేముర్ = 

హూ = ఈక రునియొక్క., విసరన= విడుచుట చే, జనితి = ఫు మ దుర్నెశ ము౯్ = 
0 జై లు ల 

అపకీ రి, పోలక్ = పోలునట్టుగా, న్లో ॥ “నాెకీతిక్యా సదాశిషః ” అని 
ఠీ య య 

మొగ లిపూవు శంకరఫూజకు ని ఇసంపయిడినది. కాన పకోయులమో(దనున్న 

తుమైెనసమూవా యు శిసఫపూజకు నిషధం మటసలన€ “లిగినదుషు. రివ లె నున్న 

వని భాపము, క మియః =నింగూర, విచ్చిన దంగి కి న్నె పువ్వుక - విచి్శివజవి 

కసం దిన గేవంగి కన్నెవున్నుక =|కొ త్రివయిన మొ) లివుప్పుమును కౌతుక 

ము- వేడుక , పల్లవింపక=చిగురొ తగా, కాంచెక = వా చెను, 

తక న నెఆషలమోదమాణియున్నితు మెగ సమూనాము ఈశ (గుండ విడు 

చుట గ నాగిని దువ ర్త్వఎలె గెకుు._ల నొప్పుచుండ ( జక్క్కా.౫ వికి నించిన 

మున బిపుునును నలుండు సంతిసముమోణజ ఏక్షీంచెను, అలం. ఊ న్పెంక్ష, 

వ. విరహిజనహృదయమచ్చేదన(కీయా( కి క చంబులు  వియోగి 

మర్యవి దా=ణవ్యాఫారకర్లి నారాచంబులు. 'బాంథధజనహ 
ద్ గ్ల వీకసూచీశలాకలు నగుకనక శకేతకీజాలంబులం జేంం జను 

చెంచి. రి 

% “దుర్యశమువో లెం గమియి” అని (వాంతి పతుల పాఠము. 



96 శృంగారనై మధము 

ట్. నలుండు, విరహీ...(కకి -దంబులు - విరహొ జన = వియోగి జనుల యె క) 

వాద య=మనస్స్ఫూలను, ఛేదన కియూ = శోగించుటయ డి [కీయకి, [కకచం 

బులు=-అంసయులవఐంకేవి యు, వియోగ సారాచంబులు- పిమయోసగి = విరవుల 

యొక్క, మ న, విదెరిణ = చ చీల్చుటయ డి J వ్యాపార జ్ 

వ్యా వారమందు, కరి చా రాచంబులు = చెవులు ల బాణముల వెను న్నాసియుు, 

పాంధ...శలాకిలు - సొంవజో = ఎపధిక ఎమనుయమొక _, వ్యూష్నేక = ఇంది 

యిములకు, సూశీక “కలు = సూదుంఐౌను* వి: అగు క నక ెకీశ కీజూ అంబు 

లు-అగు=ఆయిటి, కైవక =బం౦ం గార పు౭ండా మగల, శేతికిజాలంబు= = వెం వి 

వూవులనముదాయ ఇను చేరక, ఇనుజెంచి = నపాపంచి సెంద్య ముతో 

నన్న యము, 

చిలికెకుకమ్మ దే: యలంశజిప్పిని హా సము లస్త సవంబునక 

నిలువక జీరువాటు నెడశనీయ తిసాం| ద న 

యలరులవింటిజోమనకుశ నప్పటి నే ప్పటి క బ్పళించుకోం 

గలిగెడునంచు వేగనలు?” కొనిదూచె విభుండు కేతెకిన్ . 98 

టి వా స్తము= చేయి, చిలి కెకుక మచే  యలక్ - చిలి కెడి= వింటోివలవ. జిం 

దుచున్న, కమరేనియలక్ = కమ్తనిమధుర సములచేత, చిన్నీలి = తెడిస్కీ ల 

స్తకంబునక. =విడయందు, నిలువక = నిలిచియుండకి, జీమువాటు నెడ=జా 

ల్ పోవుచున్న సమ యమున, ఓేతికీ?! (అధ్యాహారము ఓమెొగలిచెట్లా! నీ 

యతిసాం_ వపరాగముల్ కదా, నీ=నీయొక్క, ఆతిసాం[ద = మిగుల దట్టమైన, 

METS అలరులవింటిజోదున కు= పుష్ప మే ధనుస్సు 

గాల వీరునకు, అనగా మన్న థునకనుట, అప్పటిక ప్పడు=మాటిమాటి క్కిఆ 

ప్పళించుకోక =అధ్దు కొనుటకు, క ప మూలగ నన్ను న అంచుక్ 

=అనిపలుకుచుు, విభుండు. నలు(డు, చే శీ ఘముగా, కనలు=కోపమును, క 

కొని = సహించి, “కేతకి = శీత కీస్ఫక మును) చావెల్ = కనుంగొ నెను- 

రీ శ్రీతకీ ! మన్శభునకుం బూవేవిల్లు, కావున నందుండి (సవించుచున్న మకరం 



టీకాతాత్పర్య సహితము, 97 

దమున(6 దనచేయి తడియుటచే వింినిబట్టేకో లేక పోవును. వింకి నే పట్టుకొన 

లేనప్పుడుకు మము నెటుబాధింప(గల(డు? ఇ ట్లసమకుండ యుండ నీపరాగ 
— య య GG రా 

మళనికీ లభించినది. ఆందుచే నకండు నీపరాగము తేనచేతులకద్దుకొని వింటిని 

దృథ ము గా బ'*వ%ొనలలిగి మావం'ఏ విరహులను బాధించుచున్నా (డు. నీప 
న్ (J) 

రాగ మత్నికి అఫింపనిచో నతండు మ మేమి చేయంగలండు? కావున మమ్ము 

మన్న ఘండు చాధింస (౫ లుగుటకు. గారణము విపరాగ మే. అుదుచే నీవు నపరా 

ధిఎ.. పలచ నోసబుతో. జూ చెనస భాప:టు. లోక మున యోధులు స్వేదా 

దుమల పమచేకనాయుధంబులు పట్టుకో ో నప్పుడు చేతులకు భూపరాగము 

రా-సకొనుట |[పాద్దబు. అప్ నున నుందు చేసెనని యరఘు. ఈపదంమున. 
9 ౧౧ జీ @ § 

బెకి_౦8ి :సతులలో “వేగనులు కె కొనిచూ వ ఒభుండు శేశ౭ికిన్'””అ౦ పాఠము 
os రా 

న జ ‘, గా ar J నే గ్ క కానవచ్చు చున్నును “ప శూనధ న్వాశరసాత్క_ గోతి మామితి [కు [కుళ్యర తేన 
9} కగకమి అని సంస్కృతే 'నువనున్న [కూ *” యనుపదము ననుసరించోకనలు 

కె కొని” అఎదిన్లు-బాటు చేయంబ డెను. 

తొ, మున గుండు తినపూవింటినుండి కాఅుచున్న మకరందముచేం జేయి 

తడిసి ధనువుపట్లు కొనుటకు వలనుపడనప్పుడు మొగలి చెట్టా. సీటకులయందున్న 

ఛభూళి్న జేతికి రాచుకొని మావంటివారల జయించుచు న్నా (డు; లేనిచో. చేతి 

నుండీ ధనువుడా శపోవు ముడ నెట్టుమమ్ము( గొట్ట(గలండం? ఇంతేకుం గారణమ 

వుశీవే! ఆని నలుండు మొగలివెట్టును గోపముతో. జూ వెను, 

మ. దమయంతీ_స్తనకుంభవిభంమము( బాం $ దంగోరుటకాధూ 
మవా | నము గావించు చధోముఖంబు లగునాశనాకుంభ 
ముల్ ఫల థూ! పములకా దోహూదమా చరింపంలోడుం $ 

బగ్ గంబులై యున్న దా।డిముముల్ సూచి నృపాలకుండు మది. 

శ్రా+టిం చె౯ మహొత్సుక్యమున్ స 94 

టీ నృపాలుండు= నలమహారాజు దమయంతీ స్తనకుంఛ విభ) మముక్ = 

దమయంతీ= దమ యంతి యొక్క, _స్తసకుంభ = కుంభ ములవంటి స్తనములయొ 

క విభంమముక =విలానమును, పొందక =పొందుటకుకోరుటక్ = ఆపే 

7 
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కీంచుటంబకకి, భూమసానముక్, కావించుచుక్ = చేయుచు, అధోముఖం 

బులు=| కించయిన ముఖములుగలవి, అగునానాకుంభ ముల్ _అగు=అయినటి, నా 
(A) 

నాకొంభ గుల్ పోలెక = పలురకమ లయినకండలన ఐ సే ఆనంా - (యద్దు 
ద 

మల శ చ ముగ జర గ్ర ',0ంతెప ప్ల గ-రిం యధ్లు5 పుం యస్తుగ్నం యచ్చదు సారం | తత్ఫ్సెర్బంతెపసాపాోప్యం i 

ఆనునట్టులన్ని కోర్నెంబులను దపంబు చె సాధించుకొనవచ్చును గాన moe 

భూను హానాదులనొెనకంచుచు న్నా న ఏదులనడుమ6దసంబా గకంచుచుందురు.అ 

క్ కుంభ ములు “మయంతి కుచిన్ఫుల నగాన్న త్య ఇము పొందందలంపఏ యథోము 

వె నము నొనరుచున్న వని భాఐము. ఎన న్నతెపవ ఖంబు సౌ భూమాను నొ క భాఐము. లోకమునం దుస్నతొపవ 

అ డికొఅికు నథోముఖముగానుండి భూమపానాదులచేం దపముసలుప్రుటసు,ప 

వ స గూ నూపములక =నూూప ముల చత ,టదోనా పుము= తేరుగులాదులక కాల :౫న దు 

క. 0+ మొనా క్రయ, వోవావనునలా ॥1వి॥ల ర న. అళావ్నామకా 
డు ఆ - 

చేక్షుశ్ర వా ల |ప్రుస్వా ద్నుత త్నానకం ైన్యందోనాదంస్నా తు? తిం) యా ॥అన 

Chante వం. అవ టా చాడిమచెటకు ధూసక్న లువేన నో ఖ”లచున ? (సం? +, ఇంక 
దణ *- 

స ళం షా లు, ల్ ఛాలా అత ఆ చా చాజిమావ్చ శమము ఇన ంచుటకు దోహా” మేనువలా, నో మేషామెపాంబు సంసే 
తై జ జ్ లే అన్ శో 

క సతే_శా మెషఘూాసనక్' | సె యా నయిం (పయోగాహీ దా +మిఖు లన్నిన యే॥ 
లి గ్ 

- ఆజ్ న్ ల్ అ జీ _ ౮ ౯ 
తె ౧౫౪౮ బబులా ల పె ” "౦ ౫ ఠరాజూపిక్ డు మః! లషిల' తనూ షు మత్స్య్యాజ్యతిఫలా 2 వై ్మెంచై ఏళ ధూప తానూ చేఖలం 
షా శ పాట్ ,( por, ఇ ea అ, 3 - Fa p=” తాకవదా౫మోూ 1 ఆవి కా ఇ సర ఘా తా "అస్సల్ మధి. |! ఖలాగదాశ 

మినూ వే నుఒహూన పృఘూా. ఇ 1 అని చెస్ప (ఒశయున న్నది. ఆచంంపలది్ = 

చెయ. గా, కడుక = మిక్కలి, పక్న్ష్నంబు లౌ =పంజనవై శ్ ఉన్న్నదాశతమములక్ అ 
రు రా 

డాన్న్పుద డాడెదముపలన్ష మ, అవగా దమయంతి కునముల ౫ "న్న్నర్భియు. పొందం 

నో౬ బూదుపాన బముపయుచముంజెటుకొ మ. వల, కందు” | వేలుచు గసముచేయు 
శ జ్ శాల i రు ఈ 

ఘటంబుంవలె దోవాదముకొజకు ధూసపధూమవు వేయంఒడ్ తిల కందు శా 

(నేలు మన్న దాశమిఖల'సులను  జఊూాచెనన యర్థ్ 1౫. చా-లయి = కను 

మనస్సునందు, మహాొన్సుక్యముక్ = గొప్పవెడుకను, పా 

టంచక ఐపొందెను. ఇట చాడోమిోఫలములను జూచి మిగుల వేడుక శందెనని 

'వెప్పటలో నారస్య మేమనంలా, లోక ్మములోలయవనకు( (బియమయినవసు వులతో 
ఎంటీ 

సమాన ములయిన ప స్తువులను జూచుట చేం (బియవస్తువులను స్థరంచుళొనుటయు, 
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చానుని సన వీయవ సువులను జూచిన శ్లు వేడుకి శో జూచుటయు, మప ము 
— 

అగ్నే నలుడు దనకు బియము లయినదమయంతికు.నము లకు సదృశములయిన 

దాడవముములను జూచ్చి తెచు్కుు.చముల సృరిందుకొనుచు వేడు_తోం ఊూావనని 

నస్వురించుచున్న ది. 

తా. దదుయంతి కనములతో సా*-ంశెందలగో” ధూమపానము చేయు 

చు నవోేముఖము శౌ తపమాచరించుచున్ని గుంభ ముభోయనునట్లు, ధూపము 
౦. 

లగెడి దోవాషయిలనే మెక్కి_పండియున్న డాడ్ నుపండ్లను నలుడు -చూచి 

మదియం జెంగయుసంకనంచెను. అలంకార - ఉన్పేంక్క 

లే. మవ్నథుం డేయుకింశుక | కూగ్గణములు 

చన్ను (గవ నాటుటయు: బాంధభ కనససియుబో లె 
వ్. శ 

ఇచాటుడెంచి కిరంబులు + పండు గణన 
(లా 
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3. భూసరుండు=నలుండు, మన గుండు = నూరుండ్కు ఏయుకింళకుకమార్ష 

ఇములు- ఏయు=;పయోగం చెక్ కింశుక మార్లణాగాలు = మోదుగుపూవులనెడీ 
& ’ లు 

బాణములు చన్నులినక = కియయిుగ నయ, నాటుటయుక =నాటుకొ 

నుటంబి , పాం సతియుయో శాక = ఇక్ నన నె 'పాణుచెం-చీజప ర్విడీ 
౬ 

౮ వ్ వ ఇ 7 

ల ay ఒరింబులు= ౧లుకే లు, పంఖు=దాడేసుపంజ్ఞము, కణఅపక = కొణిుక్ (nm, 
mm 

అం శ్ క చడ శె యలు ~~ -వ ఇ వ 
నడ€లకు Ou NE = ఇ ఈ ౦౧౦చు+ చున్న దానిమ్మ చట aN ఇ వెడుస్స-క్. చా ఎడుక చె, 

దూ చె =కనుంగొనెను. అనలా. “లుకి లునచ్చి దాడీమకొమ్హల పె౮గార్పుండ 
జాలీ 6... 

సండనుగొ= క తనుచుండలగా నా దావినువెట్టు క గలుచుం షె. అప్పుడని మదన 

బాణములు చను(౫వపయందు నాటుటచే సహింపకేక సణయచున్న సథఖిక శ్రీవ 

గాననిచ్చుచుండ జాసి సానతుకదు పెద ప్రాతం జూచెనసభ ఐము. ఇందుకింశుక 

మనిచెప్పుటు -నిలుక ముక్కు_తో ergy కన తెలియందగినది-ఇట షాం 

థసతికిని దాాడిమికిన్సి జన్నుల౧నకును దాడమోఖలములకును క్రీరతు ండ ములకును 

కింశు క మార్గ్ ఇయులకును సామ్యమూ వ్యా ము 

తౌ. మవ్శసి(డు మోదుగుపూపనెడి బాణముల చే. చాలిండ్ణయందుంొ ట్రం 

ర్మ. అష న చథిక' అన అలుక 5 స్ట గ గా భయము-చె వణ6కుచు షై పథి చ్లీఐలె ఎలుక లువచ్చి తిమముక్కు లతో 
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పండ్లనుబొడుచు చుండశా( గంపించుచున్న దాడిమవ్ఫ ములను నలుండు మిగుల 

వేడ్కు_లో(యజూ చెను. 

వ. మజియు మందానిల*పరిస్పందంబునం ౫౦దళితెంబులై ముక 

రందబిందునివ్గుందంబులు * చిందించుగురి వెంద పూఃబందిరు 

లును నలరాచరాచవారికి ననదేవతి యొనఃస్పృనీరాజన( పదీ 

పాంకురంబులుంబజో నికోములకోకకం౦బు.లు గగంబు సాం 

వారుసం వెం లును, మదనఛాపవిము_క్రంబ. లె ముదలం 

గోలిన భనశరీరభ స్తాంగ రాగంబు పరాగవ్యాజ- బుస వెడ 

లం (గాయుచున్నసుకవాన్నిలును రోలంజనికురుంబంబులకుం 

చానగోస్టున్థానంబు లగువికి స్వంస్థలక మలీనికి దంబంబులును 

గలకంకక౧కవహుంకారంబులం బౌంథులకు భయంబు సంపా 

దింపం జాలు కొమాావిమాక చాలును ధూమ కేతుముండలం 

బుముంబో ల వికహిజనులగుండియేలవియించుచు6. జంచరీక 

పరంపగా *శేఖంంబులై సాంవా'రుచాంచేయంబులును, వల 

యాశార౦బునం బర్మభమించు[ భమరంబులసంగతిం శో 

సర రేణువిన్గలింగంబు_ లెగయ _ శాణో ల్తెజన్మపకారంబు 
నంగీకరించు ననంగునకుం (బధాన బాణంబు లగునారంగం 

అ అవా లా అవా ఆవాలు దయా సనా లు అననన నాతని 

1.“ మందానలపరపష౦గ౦బునక ” అని (వాతి ప్రతపాధిము సముచితిము 
> 

శానాన్న2.ఇదులకు సంస్క్య్ఫతేమునోనవాలతాగ ౦ధవహేన చుంబిత” "అసి మం 

చానల'సుచే స్స ఎశింపరబడిన దగి వెప్పంబడీనద. కాన నందును దదనుగుణముగ 

పకప్పం?' పద మేయు ర్స గానున్నా ౧. 
బాట? 

2. “ సంధ0చు ” ఆని పాశాంతరము. 

3. ఆవియించుచు. +రంచు చంచరీకి అనిపాఠఠాంతరము. 

4. * శిఖరంబులై ” యసిపాశాంతిరము. 
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బులును, నృుదులపవమానసం పాతిక ౦ంపమాన కినలయ 

"కంటక పత్షతంబు లె మదనము[ దాభిము[ దితంబు లగు 

వారాంగ నాజనంబులవ' టువపాలిండ కుం జుటంబులె 
టా య A) a. 

రంబు లగుమారేశుపండ్లును, నిఖలయువద్వంయాచి త్తని 
య pan] 

మడ్జనోచితంబు లగుసద్రిక పుబూమొగ్గలును [బవాళ గర్త 
జె 2 ౧ 3 ఖ 

గహ్యరంబులు వహీయించుచు నించువిలుకానితూణేరంబు 

లకుం బోత్స జ శ్పైనక లినొట్టుపాడలును, నొండొండ చంద 
వూ 

ఖండంబులు వెడలం (గర్క రాహుమండలంబునుంబో ల 

గుటిలసితకుట్కలంబులు (వేలం గాఇణా ౨ కాడం౦బునం గారు 

కొనుముల[దుముంబులును, గనుంగొనుచు( బోవమీత రాజకీ 

రంబుబు ౫ వారంబులు సేయం*[బోదిపోయిలలు మంగళ 

గానంబొనర్ప, గొలశులశెలంకులను” బావుల కేవలను నికుం 

జ కోడంబులనీ కలను విశ మించ, Di ''బసనమృదు గంధ 

పశ్యశోహరంబు లగుగం౦ధ వాహం౦బులరాకి లు విహార శాంతి 

నపనయింప వికటఘటీయం(తిసలిల ధారా సరణిమార్లం౦బుల 

డెక్కెంబునకుం జక్క_నిగండుమోను వెవకుమోన కేతనుండు 
నుంబో లె ను ద్యానంబెల్ల 6 (గుమరి య! ౫ఛాగంబున. $96 

ఏ. మళకయు,నుందానిల సకస్పందంబునక -మండా. అ= న్యుని గాక్చులయొ 

క్క పరిస్పందంబునక = పసారయి చెవికి ందళితెంబులు,వ=ఐ మొలక లె త్తినవై, 

మకరంద బిందు నిష్యుంచ ములు - సుకరంప=మధురసములయొక జ బిందు=బొ 
అలా 

స! కంటకాగ కతంబులని ”” పా-ఠాంతేరిము. 

2. “ పోదిరాయం-చలమం% ళ్ గానంబులు” అం పాణాంతెర ము 

3. “ బావుల కేవను*” అనునచె కొన్నిపకులంము లేదు. 

శ. “పసవమదగంధ ” అనిపాొఠాంతెరోయు. 
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ట్రయొక్క., నిహ్యందంబులు = సాపులను, చిందించు గురివెంచ పూపం౭రు 

లును-చిందించు= ఒలికిం చునట్టీ, గురినెంద ఫూపందిరులును=గురి వెంద ఫూవులచే 

నిండియున్న పండిరులును, పలఠానఠావచారికిక = మన్శగు(డను రాజునకు పన 

దేవత =పనలక్రీ , ఒనర్చు ... బో. '-ఒనర్ను = శతపేచన్ను 5 'రాజన, పదీస= నీరాజన 

మిచ్చుట కొజకయిన దీపములయొక్క_, అంకురంబులుం బోని=కొనలుననే 

యున్న, కోమల కొరక ౦బులు= మృదువయిన మొగ్గలు, కొరంబు=మిక్కి_లిసౌం 

పారు సంపెంగలును= సకాశించుచుష్న సంపెంగ చెట్టును, అవలా6 బసుపురం 

గుల సంపెంగ మొగలు మువ్వా వనక వన నవ యిచ్చెడి న రాజన దపములవ లం 

(బకాశించుచున్నవని భాను. మావచాసప విమ. కంబు మన ఘెనియొక్కా 

వింక3నుండి విడువంబడన్నవై, మొవలక=పు౦ందుగా, తోలిన.. . రాగంబు-, కోటి 

న=పానను చేసిన భవఒఈశ్నరునిరాం.క్క_, శరన = చేవామందున్న, భ స్మై=బూ 

> మ ర్త డదయనెడి, ఆంగరాగ౦ంబు=గ గు, ప సరాగము 

వచి వెడలక౯' [కాయు మన = నదుల గక్కు-చున్న, నుసి ెన్న్పలును=సురి 

పొన్న పూవుంను ఆనా సుదిఫాసన మసౌనులనడుమనుండు పరాగ సూరి 

VE 
మవి మన్నభునిక బర NTE _బయోగింపంబశే నప్పుడీశ్చరశరీరిసం 

Qa. 

పర్కాంబువలన 6 సమ అభం: నఖనాతకు యోయనానట్లు | పకాశంచుచున్నవని 

Cl ట్ర ~~ fl త మ్ 

ఖై వూ. ముశయు ల క్ nts ష్. భ సా లగ రాన యై సురి పొన్నం కె 

'చ్బెననుట చే “శ్నరుయ “ర్ ంపయబ కేకలు తెలి యవచ్చుచున్న:. అప లూశ్చ 
- ఓ శాం ర ల ఇ wait Pa 

రుసే జయిం-. గదాం గాశంబు నాపెర్షి ౦చినప్పుడు,  తేక్కు_ని eee 
లు యు 

3 

విచూగులను జయముల నుట యేమా. న కారయ? ఇందు సుర పొన్నలకు 

ప లోకము నిడి పప నాల వ కలది న స్మున్లములున్నా లు కాన సుడి పొన్న 

లు వియో? యయిశకనలునకుం గామాదపకంబు లయినట్టు తెల్టమగుచున్నదిం 
3 ల 

దరోలంబ..కురుంబంబుఒకంక = తువ్రైద సవూవాములక్రి, వానగోస్ట ల 

పానగోకీ ఇ=ౌవుటయాెడి [(పసంగ మునకు, న టం. అగు... 

తను. విక సృఏ= విక సంచినట్,  సలకమలినీ= మెట్ల 
లు ఎ బి థి లు 

దామరతీంగలయుక్క_, కండబంబులును= సమూవాంబులును, అనలా6దు మైదలు 

మెట తామరలను మన లాట జేసకొని త దీయపుస్సంబులను బానప్యాత 
లు 
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ములుగాంబేనీ కొని wu [దావుచన్నవని భ*పము.మశియు 

నిందు “వికస్నరి” ఆ౦ ఇెస్పటచేం బుష్పంబులు బాగుగ విక నంచి యుండుట 

చే నందున్న తేనెను | దావుట సులభమాట నూచిశమగుచున్నది.కలకంఠ కం 

ధహుంకాగంబులక౯- కలకంన =కోకలలయొక్క_, క0వ= ఎలుంగులనెడి హుం 

కాగంబులక్ =గాడీవీం పుల చేత, పాంభులకుక్ జప కాకంనాలకు, భయంబు, సంపా 

దింపక్ =కలిగించుటకు చాలు. కొవా విమోక చాలును = చాలుజ సను మయిన, 

కొమావి= లే అగ (మామిడి చెట్టయెొ. వ "మోక'= అంకుర ములయొక్క_, చాలుక సు=పం 

క యుఅనలా బేతయామిడి మొక్కలు కోయిలలక నవాసభూతంబు జౌ వానికం 

న గనులనెడి యొబుంగుల చే బగ్గికణనముసు జడివించి భయె పెట్లు చున్న పను 

ట్య, మ2ాయు నతినుునోవారంబుగ6 గూయుము కోయిలగుంపులతో వండు 

క జగిర్సి యున్న శేతమాపిడ్మొకి్క_లు' వియోగులకు6 గామోాద్దీపకంబు 

చౌ ముగుల భ యంబును గబిగించుచున్నవ? భావము. భూమ శేతునుండలంబుంబో 

బెక ఎనో (క చుక్కల సమూవాఘువలెను, విరహిజనుల గుండియలు=వియోగుల 

యిన ౧నులమొక్క్ల వ్యృూావయ యులను అవియించుచుక్ =; బ సలు చేయుచు, చం 
( 

శరీ? ల గొ శ ఢా జ ద్వి ఆ సజు వ అ యే వాజ్ స 
స పవింపర శింబు లె ఆసనం చ పసరంపరా=*4 ౫ సు పం ఎలు ఇమ్లుం౦బు 

pe.) 

శ 
a 

hs “=త *ములుదు కె తవయి ,సొంసారు=;ప కా శించునున్న,చాం క్షయ: బులును= 
QC... స్త 

సా", "కపని ఫ్రుఫాలును అయాం దుమొశపం గలు కెవలమందుణగల నాగ కేసర్ 
ల్లీ అట్! 

జ పుప్పుషులు లేక ముల మస వవము కిగించు తోణశిచుకి అనా వియాగెజనుల 

కుడు వనము కెకగాంచు మున్ననని యగ యు. మవీయు6 దుమైెపలళ 6 సాచిన నాగ 
F ప ౮ 

శు మికు. సాంసర్వనంగౌంబుఢేో న గామోద్దపకి (బుల 
1 a__ బె 

గుటచె భయ' పను లగుచున్నా వని భా పయు. పలయూ కారింబునక=న గులయి 
Se అజాత 

గా పరిభమించుచు=తిరుగుచున్న, (భమర:ంబుల=తుమ్మైసలయొకి రా సంగ 

తిలొ =సంపర్కు_యుచే, కేసర్ నేణు విస్సు లింగంబు-శోస సరి =కింజల్కు_ ములయం 

దున్ని, రేణు=పరాగN మనెడి, విస్ఫులింగంబులు= అగ్గి కణములు ఎగయక =బ 

యలు వెడలగా, శాణో నేజన (పకారంబు-శాణ4జా తేన = సానంబటుటయొ 
ఎలి లి రు 

రు [శు కారంబుః "=వీఫ మును అంగీక రించుననంగిననకుక = ఇప్పప చెడి మవ ఫు 
లు ఆలీ 

నికి, (వ గాన బాణంబులు, అగు నారొంగంబులు=అయినకి నా5ంచపుష+, ములు 
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న్కు అనంగాం బూందేనె (దావుటకె నచ్చి తుమైదనలు ఫుష్పుంబుల చుట్టు తిరుగు 
౬ ఆలీ లి 

చు నెకొక్కమాతు పూవులం దాకా వాని కేసరములందున్న పరాగంబు పె 
ర 

కిగయుచుండె. ఆప్పుడు సారంగ కుసుమములు [భమర సంపర్కొ_ముచేయ చె క 
Qa. 

గయుచున్న పరాగ మన్నిక ణములవ లె న్యావీంప6 దుమ్రైదలు వలయముశా6దచరు 

గుటల నెడి సాన పె మన ఘు సాన ంబట్టుకొనుచున్న వాణంబులవ లం టకా 
యా తాళ న 

శించుచున్న ఐని భు" వరు. న్ఫుదు”...|సక్షజింబుశా - మృదుం= పాలన్సి ససమా 
i ౧m 

నజ వాయువుయొక్క_, సంపాతీ= పసా కు కెంపఖాన=చలించుచున్న, కి 

సలయ = చిగుళ భయందున్న, కంటకి = ముండ్ల చె సే ప కతంబు 2 - చీల్పంబడిననయి, 

మనన ము, _దాఫ్ ము గొల నితింబులటు= వ. న్య సుం యొక్క. శుద చె ను ది! సములు - అ 

నలగా నఖకృతముల చే నొస్పచు్ల్న్నూవన ఫెససు. అగు. పాగిండకక -అగు= 

ఆయివ, వారాంగవాజనంబుల= నెల యాం, దయొక్క, నటువప సపొాలిండ్తకుక = 
ఇ హ్ ఇని. 

ఎ రులమమున గుబ,లకు, చుటంబు”ె , తోరంబులుజబవి నవి. అగుమాచేడదుపం వ్ య 
జ mere జ వు 

దును. అయా మలయనూరుక ణు చెం అలొంచుచున్న చెగుగి యందున్న సుం్బ చే 

గంట్లు పఅుప(బడిన మాకేకుపండు విటులు నఖకృతములుచేయలా( వొలుచు 

వెలయాం వ ద గుబ్బనన్ను లవౌం బజాశించుదున్నవని భఖ సము, ఉపమేయనుం 
లై ణి స త 

దు చిగుళన ను ఏ వేళ్ళుగాను, కంటక ములను గోళ్తూగాను (హించువ చ. ముకియు* రు 

లత మందుకు కత గులుకి క్ గియుండుటలోను మాే సకుపంతువారాంగ నా! “కసా 
రయ 

ca దృశ్యంబు కలవని తకియనిచుచున్న£ నిఖిల... వితింబులు నిఖిల= సమ గమ 
1 a _ 

యిన, యుఐద్నయో = శీరిప్రురుషుంమెొక్చు., చా = మనస్సులను, 

నిమజ్జన = మోవాసము[ వములో సుంచుటకొ, ఉతచికొంబుటు=గోగివవి, అ౪ సక 

పుం బూమొొగ స్తలును=అము: టై మనోనార ములగు ఫూవుల వెళ్యులను, (ప్రవాళగర్భ 

గవ్వూరంబులు-[సవాళ =-చిగుల్త్ సంబంఫము మాన గారి ఖగ వ్వారంలులు =భో సలిగు 

వాలము, ఐహీయించుచుక్ =ధర్ంచుచు, ఇందు విలుకా.. తూణీరంబులకుక్ = 

మన న్యగునియొక యన నుల పొదులకు, పోల్చక€ =పోల్బుటకు, పంతం 

ములయిన, కలిగొట్టు Se లును= పాటనీ వృక్షముల యొక్క పొదలుమ. అనం 

గాయ పజూపజణ మనంబుల నాక ది ౦ప6జూలిన సౌంపర్యము గలిగి వికి సించుచున్న 

మెస్షల చెత్ను, జిగుళ్ల్గ సంబంధంబులగు లోపలి గువాలచేతిను (బకాళించుచు 
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న్న పాటలీ వ్చి షంబుల పొదలు, లోకములోని జవ్వనుల మానసంబులకు మోవాం౦ 

బు గని్గంచుచున్న మన్మగుబాణంబులే నిండియున్న యమ్ములపొదులవ లె. 

(బకాళించుచున్ననని భావు. పాదులలో వివిధంబులగు వస్తువుల నుంచుకొను 

టకు గదుల శేర్పణుదుట (పశిద్ధము.ఇటం బాటరీ వృక్షముల పొదలు మదనుని 

యమ్లులపౌదివలె నున్నదని శప్పుటచే _పవ'ళగవ్వారంబులు లోపల్ గదుల 

నలెను, విక ంనుచున్న చక్కని మొగ్గలు బాణములన ఇను, న.న్నవని (గహీం 

పం దగినది. ఒండొండక  =[కచు కమముా, చం డఖండంబులు = చం దళశకల 

ములను, నెడలక .; [కక్కు జల ఘియు చున్న, రాహుదుండలంబునుంబో లె౯్ = రా 

హువు మందలంబువ లెను కుటుల సతి కుట్రలంబులు - కుటుల =ప్మక ములయిన ,నీత్ = 

తెల్లన, కుట లంబులు= మొగ్గలు (వేలక్ =| వేలాడుచు, డయా, గా థాంధకారం 

బునక్ = పెను. జీఉ'ఎచ్చే కారుకొనుజనల్ల౮బొటుచున్నా, ముః| దుమంబులును 

=నాల్టయవి+ చును అవంగా నల్లనిప లేవలు ౫”లవాటవు( జీ6క ట్లము వ్యాపీం 

పంచేయుచున, నస యవి. చెట్టు 2 మయందు( చా్యాశవియు, సంకరగా నున్న 
> 

విముశగ్గు మొగ్గలు _వేలాడుదుండుట చె జంప ఖ ఊంబుల మింగి యెక్ష్క._. న 

గుటచం (గమ్మకనుముగాల బైకు మియు దున్న రాశీ బదముండలంబులఐ తె నున్న పని 

Maw, ఇటు నగ) యవి-. రాహుమంజలప*తోను పంకరగా నున న్న్న తెల్లం మొ 

గ్రలు! ఏ౦ _సర్షుందు ము? తోను స బోల్ప౭బ కి - వి. ఇందు | కమ్మకమ ముగా అలి చెప్పు 

శే ఇెట్టు మంచ్ మొగలు _వేలాడు వున్నవి గనుకి నవి రాప హువునోణినుండి క 

జ 'అుచున్న నెలవఖుంచదంబుబన టె సున్న వను సాఃస స్మృయు "నేటపడంచు 

న్నన. కినంగొనుచు, ఐవోపీ తెరా -కీరంబులు= పెంపుడు చిలుకలు, చే వారంబు 

లు చేయక = స్మోత సులు "చయముమందలా, (వోద ఎ కోంటులలు= పెంపుడు కో 

యిలు మంగి ళీ -గానంబు =మంగళ (సదమయిన సంగీత్ ము, న = చేయు 

చుండగా, కొలంకుల కెలంకులను=లిటాక (నాం: ఆములయందును, బావుల (ే 

వెలసు = చౌవుల (గక శాలయందును, నికుంజ [కో డంబుల నిడలను-నికుంజజవపొద 

రిండ ముక్క, క *డంబుల నీడులను= ఘుంవణ భ'సముల౦దున్న నీడలయందును, 

విళశమించుచుక =ఆయాసగును బోంగొ ట్ట కొనుచు, (పసవ--హరంబులు ఆ ఆ 

(సవ=పూవులందున్న, మృదు =మనోవరమయిన, గంధ =పరినుళ మును పళ్య 
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తోవారంబులు= చూచుచుండగనె దొంగిలిం చెడివి అగు గంధవానాంబుల రాక 

లు=ఆయినట్టి మారుతీములయొక్క.. (పసారొములు, విహార శాంతి =సంచారము 

వలనగలి౫డి యాయాసమును, అపనయింపక = పోయగెట్లు చుండ వికట... 

మార్షంబులక = విక ట=గొప్పవయిన, భుకీయం(తో = ఏ తొములవలన. జి మంబడు, 

సలిలధారా=నీ టి (వవావాములయొక్క్క, సరణి= కాలుపలయొక్క, మాగ్ధంబు 

లక్ =(తోవలయందు, క క్కాంబునకుక =ధృ జమునకుచక్క_నిగండుమోను= సొ 
గెనపెస్పచేంపను, వెదకు మోన కేతుండునుం బో లె= పదుకుచున్న మన్న థుండున 

లెన్కెజద్యానంబు ఎల్లక్ = పూవుల దోంటయంతయు,[కుష్యరి=తిరిస్సి అగభాగం 

బునక్ =తనయెదుటి (పదేశమందు, పె పవ్యముతో నన్వయము. 

సీ శేషపుచ్చచ్చాయం $ జెలుచారు *బిసము లం 

తర్శగ్నాసురదంతిక దంతములుగ 

నిండార విరిసినశీ పుండరీక | శే;శి 

+మామినీర మణ రేశఖాంకురముగ 6 

(బతిబించితోపాం3 ఫే బహుళ పాదపములు 

గర సె లసంశేఘములు గా 

నేక చేశంబున 4 నిందీవరంబులు 

గరళకూట మయూఖ ఖండములుగ, 

* “విసములు తేన్మగ్న సురదంతి దంతములుగో” అని పొఠాంతరము. 

+ “యామినీరమణ నేఖాళలిగాంగ” ఆని పాళాంకరము. ఇదె మిగుల న 

సమంజసముగా నున్నది. ఏమక, సముదమందు చంద్రలేఖ యొక్క.టియేయు 
న్నది కనుక, పుండరీక శేణి చంప లేఖవలె _నున్నవనిన యుపమానము సర్ప 

డుచున్న ది. షబ్లు కాక పుండరీక శేణింజం దలేఖాళితో c బోల్చి చెప్పినచో పుండ 

రీక కేణి? జంద లేఖతో c బోల్చుచున్నాము శాని ప్రుండరీకములను బోల్ప లేదు. 

కావున నొక +కెన పుండరీక శేణి చందలేఖపలె నున్నదని చెప్పుట యుక్తము 

కాని చందలేఖల పం క్తివలె నున్నద, -ట యు క్తముకాదు. అట్లు చెవ్పినచో 
మొదట మణియొక సమావావాచక పద ముండపలెను. మళియు సము దమునం 

దుం చెక్కు. ఇంద రేఖబుండంట య్మపసిస్థము. 
మే 
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తేన, బాలశె వాలవల్ల రీశజాలకంబు 

"బాడబానల భవధూమళపం క్తిగాగ 

వారిరాశియు. బోలె గంళేభీర మైన 

ఘన తటాకంబుం గాంచె నశీజ్ఞనవిభుండు, 97 

టీ. శేవపుచ్చిచ్చాయక్ - శ్లేమ=ఆనంతునియెక్క, పుచ్చ= తోంకయం 
దున్న, ఛాయక్ =కాంతిచే, శెలువారు బిసములు=ఒప్పుచున్న తామరతూం 

డ్లు-అనలూ మిక్కిలి తెల్లగానున్న్న తామరతూండ్లు, అం౭ర్హ్మగ్న సురదంతి 

దంత ఘులుగక -అంకర్ =ఆసము[దమందు, మగ్నజ=ముని([ను సురదంతి=ఐరా 

నతముయొక్క_,దంతీములుగక౯ =వంతము లగుచుండ ౯౫-అనలా ననంతునితోం 

కవలె మిక్కిలి తెల్లనె న తామరతూండ్లు సమ్ముదమందే యుద్భవించి యందు 

దిరుగులాడుచున్న రమెరావతే ముయొక్క్క_ దంతములవలె నున్నపని భాపము. ఇం 

దైరాతవము దంతములంబోలిన తామరతూండ్లు తటాకమందుండుటే నీసామా 

న్య్వథర్శ మునుబట్టి తెటాక మునకు సము[దమునకు నామకమున్నరని యెటుంగునది. 

నిండారక్ =నిండుగా, విరిగిన పుండరీక కేణి-విరిశే4 =విక గించినట్టి, పుండరీక 

(ోోణి= తెల్ల దామర లయొక పం_క్రియామిఫీరమణ Sr: యామి 

నీరమణ=రా తి కధిపతియొక్కు_, (అనలా చందుండనుట) రేఖా= రేఖయొక స)? 

“అంకుర ముగక్ష = వెంలక యగు దుండ (౧౫ (అనలా చందుండు సము[దహందు. 

బుట్టనవాండగుట (సిద్ధి; చంద రేఖతో బోలిన తెల్లదామరొపూపం క్రీ కి తటా 

కచుందున్నదికాన నీతటాకము సమునమును బోలుచున్నదని భావము) ఇందు 

“కేశి అనలా ఐకుసశానున్న పం క్రియని యస్థ ము- కొవున6 జంద రేఖాసా 

మము సంగతమగుచున్నది. (పతి... పాదపంబులు - (పతిబింబితి = పతిఫలిం 

చిన, ఉ పొంతే=పాంతే మలయందున్న , బహుళ =ఆ నేక ములయిన, పాదపములు 

= చైట్టు, గర్భ... . కొక" గర సఆదరమందున్న్య శె లసంఘములుఒపర్వత 

సమూవాములు, కా(గకొ=అగుచుండలూా - అనలా మైనాకప పర్వతము సము 

(దముననుండువని పురాణప్రనిద్ధి. మజియు సముద్రములో చెక్కులు పర్వత 

ములుండునని పండితులు నుడువుదురు. బేటాకముగట్టునందున్న చెట్లు నీటిలో6 
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(బతిఫలింపగా నవి పర్చతీములను బోలుచున్నవని భావము. సఏకచేశంబునక్ = 

ఒక పదేశమునందు, ఇం దీవరంబులు =నల్ల (గలువలు, గరళ ...ఖండములుగక - గ 

రళ కూట=హాలావాలముయొక ,_, మయూఖజకిరణములయొక్క్క_, ఖండ ములు 

గక =ముక్క్యృాలుకా గా-అన౮౫గా( దటాక ములో నొకమూలను వికసించియున్న 

నల్ల గలువలు సము[ద్రమునందు. బొడమిన హోలావాలముయొక్క_ కాంతి మండ 

లములవలె నొప్పుచున్నవని భావకు, వాల... జూలకంబు-బాల= లేంతేయైన, శై 

వాలవల్లరీ = నా(చుతీ వెలయొక్క్క_, జూలకంబు=సమూవాము బాడబానల...పం 

_కిగాణక - వాడ బానల=బడ బాగ్ని హో, తీయువలన, భవ=ఫుక్టన, ధూమపం 

_క్గాలక్ = పొగల తెగలు కాయగా - అనలాం జెటువులోని 'నాందయతీ( 7లసమూ 

వాములు సమువములోని బడబాగ్ని యొక్క పొగల తెగలవలె నన్నవని భావ 

ము. వారిరాశియు బో లె౯ = సము దమునలెనె, గంభీరము=లో6తుగలది, వఐనఘ 

నఠీటాకంబుక్ = అయినట్టి పెప్ప చెతువును, ఆ్యానవిభుండు = ఆనలుండు, కాం 

చెక= చూచెను. అనయా వెనుక'౭కెక్సిన సామాన్యధ ర్శంబులబట్టి సము[దము 

తోందుల చెందియున్న తేటాకమును నలుడు చూ వెనని భానగు. 

తౌ, తటాక యు శోనున్న తెల్లని తామరతూండ్లు ఐరాపతోముయొక్క దంత 

ములవ లెనుండగా, జక్క (గవఏక సించిన తెల్గందామరవూవులపం క్తి చందలే 

ఖవలె నలరుచుండ౮గా గాలేటాక పాంకెములయందున్న చె ట్లందు (పతిఫ 

లింపగా, నవి సము దమధ్యమనముందున్న పర్పతేములను బోలుచుండ గా, నొకపదే 

శమందు వికనించిన నల్లగ లువల మొ ర్రములు హాలావాలముయొక్క_. కిరణముల 

ఖండములవ లె నుండలగా చక్క.ంగబలిసిననాంచు బడబానలము వలనం గలిగిన 

పొగగుంపులఐలె నుడగా, సముదమువలె నొప్పుచు లోగతుగలదై యున్న 

గొప్పతిటాకమును నలమహారాజు పొడ౮గాం చెను. 

వ. కాంచి యొక్కింత గడవు మనంబు₹ం గొనియాడుచుం దిమి 

తిమింగిల ఢులీకులీరమత్స ్యకచ్చప నుకరనికర సంచారతరళ 
* తరంగమాలి కాడోలాధికోవాలీలావ్యాళోలకలవాంస సంస 

శతా. 

* “కరంగమాలికా డోలికా” యిం పా-శాంఠీరము.. 



టీకాతాత్పర్య సహిత ము. 109 

దాలాపకోలాహల ముఖరితదిశాభాగం బె బైన యమ్మహాతటా 

కంబుతీర( పచేశంబున. 98 

టీ, కాంచిజచూచి, ఒకి_ంతేదడవు=కిెంత నేప, మనంబునక్ =మనస్సు 

వ కొనియాడుచు=పొగడుచు, తిమి...దిశాఖ'గంబు - తిమి=నూజౌమ 

పొడవుగల చే(పలు,తిమింగిల= =వానిని మింగునట్టి చేంపలు, ఢులీ=ఆండుతాంబే 

అ కులీరజ ఏం్యడ కాయలు, మత్స్య = చేపలు, కొన్ఫప= తాంబేళ్లు, మక'రి= మొ 

సళ్లు, వీనియొక్క నికరజసమూపహాములయొక్క సంఛారజవిహారముల చేత, 

తరళ = దలించుచున్న, తరంగ =అంలయొక్కొ., మాలి -కా=పం క్రులచెడి, డోలా= 

ఉఆయ్యెలలను, అ ఫెరోవా = అధిరోహీించు టయ నెడి, లీలా=విలాసములయందు, 

వ్యాలోలజ మికి లి యాస క్రిగల, కలహంస=మధురము గా. బలి కెడివాంసము 

లయొక (_, సంసద్ =సమూవాముయొక్కా, ఆలాప=మధుర ధృనులయొక్క, 

కోలావాల=కలకలముచేతే ము ముఖకత్ =| పతిధ్నునులిచ్చుచున ) దిశాఫాగంబు= 

దిక్కుులుక లది,ఐన యమ్మహాలిటాక ౦బు తీర పదేశంబునక్ న. అయిన =అయినట్టి, 

అమ హాతటాకంబు= ఆపేస్త చెజువుయొక్క, తీర్మపదేశంబునక =ఒకడ్షునందు. . 
అ పెపద్యముతో నన్నయము. 1, 

విలసిత జం బాలశపులిన భాగమున ను 

ద్దండపద్దాతి పీ తంబునీడం 

గవములకాండకఠోర శే కంటకాంకురపం క్తి 

“నొయ్యనం గంధరం శ బారసికొనుచు 

నొంటి కాలనె నిల్చి + యూరి మారుతములం 

జిగురు జెక్క_ల రేకు $ అగయుచుండ 

'విశదమె “పత్షతిశద్విశయంబు విడజాటం 

జంచు లొకించు కాశకుంచితముగ 

లూ, 

1. 'ఒయ్యన కంధరంబొరసికొనంగి” యని పొఠాంతేరము. 

2, “పకుతిద్వితేయంబు లెడ(జాజి” అను నచ్చుప్రతిపొఠముకంయె నిది 
యే యు _క్రము గానున్నది. ఏమనగా బకతిద్పితరయంబని యేకవచన చే యుచి 

తమెనది కొని బహువచనము యు కము గాం దోంపలేదుం 
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కే, వరుణరాజున కిడినచాశమరము వౌ లె 

బొడువు మిగిలిన వెలిదమ్మి+పువ్వుంో లె 

నిబిడని, దాభిము[ దితే $నే త మైన 

రాజవాంనంబు గాంచె నా శ రాజసుతుు. 99 

ట్ర్, విలసీతే... భాగ మునక -విలసిత= ఒప్పుచున్న, జంచాబ=బురదగల, పు 

లిన భాగమునక్ =ఇసుక దెన్నె యందు, ఉద్దండ పద్వాతష తేంబు సీడ్ - ఆద్దండ 

=గొప్పదవయిన, పద్యాతప త్ర =గొడుగువంటి పద్మ ముయొక్క్ళా, నీడక్ =నీడయం 

ద్క కమల...పం క్రిక్ - కమలకాండ = తామర కాడలయందున్న, కథోరజ 

కఠినములయిన, కంట కాంకురపం క్రిక్ =ముండ్ల మొలక సమూవామునందు, ఒ' 

య్యనక్ = మెల్లగా, కంధరంబు= మెడను, ఒరసికొనుచు= చేర్చుకొనుచు, ఇటం 

గథోరమయిన ముండ్లు తినకొత్తుచున్నను న్నిదించుచున్న దని వెప్పుటచే,ని దా 

తిశయము నూచితమగు చున్నది. ఒంటికాలనె= ఒక్క పాదముతో నె నిలిచి ఈ 
ర్మిమారుతకములక్ =తరంగ ములయందలి గాలిచే, చిగురు అక్కు._౮ “టకులు- -చి 

గురు = లేక యెన, అక్కొ_ల"టకులు= అక్క_లయందున్న చిన్నయీ€కలు,ఎ 

గయుచుండక =మోందికి లేచుచుండంలాా, విశదఘు, ఐ=శు[ భమయిన దై, పక్ష 

తీద్నెితేయంబు = అక్కలు రెండును, విడక్జాఅక = వికిపోవుచుండయా, 

చంచులు=ముకు_, ఇంచుక=కొంచెము ఆకుంచితేముగక = ముడుగ౮గా, 

పరుణరాజునకుక్ =వరుణదేవునక్కు ఇకినచామరముపో లెక =పట్టినవింజా మర 

మువలెన్కు అనంగా ఛత్రచామరావులు రాజలక్షణము కనుక "అక్క-లువిడం 

జార్చి యొకపావ మున నే నిలిచియున్న వాంస యుకములకు రాజయిన పరుణు 

నకు బట్టిన చామగమువ లె (బకాశించుచున్నదని భాఐము.పొడువు=ఈన్న తి 

ని మిగిలిన వెలిదమి పువ్వు (బో లెక =అతిశయించిన "తెల్ల దామర పువ్వువ లెను, 

ఆనలగా నేకపాదమున నిలిచియున్న వాంస నాళముగలిగి పొడువుగానున్ఫ తే 

ల్లడామరపూవువలె నున్నదని భావము. నివిడ... నే త్రము- నిబిడజగాఢమైన, ని 

_దా=నిద్దురచే, అభిముదికజమాయంబడిన, -న్మేతము=కన్నులుగలదిి ఐనరాజ 
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వాంసంబు౯ =అయినట్టి రాయం చను, ఆరాజిసుతుండు=అనలుండు, కాంచె = 

చూ చెను.అలం=స్వభావో క్త, 
లీ 

తౌ. ఆనలమహారాజు తటాకము తీరమునందు గొడుగుపంటి గొప్పపద్మ ము 

యొక్క నీడయందు( డామరతూండ్లను తలగడగాంజేసికొని మెడను చానికిం 

జేరంజేసి, గుక్క. కాల నెనిలువంబడి తరంగమారుతములచేం గొంచెము మో?దు 

"గా నెగయుచున్న చిన్న యీ(కలుగల దె, రెండు ఆక్కాలు కొంచెము దూరము 

“ాజూచిచి, ముక్కును కొంచెముదగ్గఆంగా౭జేనికొని వరుణదేవునికిం బట్టినవిం 

జామరమువ లెన్కునాళముతో ౧౮ాడిన తెల్ల దామరోపువు వలెను నొప్పుచున్మిదా 
తిశయము చేల గన్ను లను మూసీయున్న రాజవాంస నొకదానిని జూ చెను. 

క. కాంచనపక్షం బగు రా 

మంచం గనుంగొని నృపాలుం 4 డనురాగముతో 
వంచించి పట్టుకో “నియెద 

నంచు. దలంచె దైవఘటన శ కనుక లముగాన్. 100 
గొ 

టీ, కాంచనప క్షంబు=బంగారు"అక్క_లుగలదె, అగురాయంచక్ =అయిన 

RB ట్రైరొజవాంసమును,కనుంగొంఎ, నృపాలుండు=నలుండు, అనురాగము తో =| పేమ 

తో వంచించి=మోసపుచ్చి, పట్టికొనయెదలా అంచు, _దైవఘటనకుక్ = 

_పైపయత్న మునకు, అనుకూలము =తీగునట్లు గా తిలంచెక =ఆలోోచిం చెను. 

తౌ. ఆనలుండు బంగరు అక్కు_లుగలరాయంచను బట్టు కొందునని దైవ 

(ప్రయత్న యునకు-అన(గానలదమయంతులదంపతులగా బజేయ౧దలంచిన దైవముత 

లంపునకు, తిగునట్టు ౫-6 దలంచెను. 

తే. వామనుం డయిన కే టభ+ వె రివిధము 
| రా రా 

నభినయించు[కమంబున $ నధిపసుతుండు 

నడి కినడి కి యుల లన శీ నడచి ప 
అంంంణ 6 

బాణి పద్మద్వయంబునం $ బసిడియంచ. 101 
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టీ. అధిపసుతుడు=నలమహారాశా, వామనుండు= పొట్టి వాడు, అయిన కై 

టభ వైరి విధము-అఆయిన, కె టభ వెరి=విస్లుమా ర్థియొక్క, విధము =రీతినిఅఫి 

నయించు [కమకునక్ , నటించు (కమముచేత, నడి6కీ నడింకి=ఐమిక్కిిలి వడు 

చు, అల్లల్లనక _మెల్హమెగ్యా నడచి=గమనంచి, పసనిండియంచక్ =బంగరు 

వాంసను, పాణిపద్మ వ్వృయంబునక = పద్మ సుల బోలిన రెంకు చేతులతోను, 

పె: ఆ గహీంచెను. 
ల 

తా. వీటలుమొపలగువానిని బక్రుకొనునప్పుడు తనయా కారమును బొ గా 
లు రు ౬ 

జేసి చప్పుడ కాకుండ దాటు ము బట్తుషొనుట పన ము. అ కేనలముహాగాజా 

మెల్ల మెల్లంగా వంగి వంగినడ మచుండుట చే పొగవాల్ః వామ వదేవ్రునిన లె 

(బశాళించుదు, చప్పుడు కాకండంబోమి రెండు చేకులనోను బంగారు హంస 

మునుబట్టుకొ నెను. అలంకారము స్వభానో క్తి. 

జ్య ర్ 2 వ. ఇట్లు నిషధరాజుచేతం బట్టువడి మేల్కా_ంచి యక్కా_౧చన 

హంసంబు కంచు గీసిన తెజింగున నెలుంగించుచు నెగయ నుం 

కించుచుం జంచుపుటంబున( భ్లాణిపల్ల నంబులు గటఅచుచు 

జరణంబుల? గింజుకొనుచు నఖంబుల నొత్తుచు నలుదిక్కు_లం 

జూచుచు నెద్దియుం చేయునది లేక చీకాకు పడుచుండ నప్పా 

టన సంభమ సముతఇతత+తగకులం! బె క మలపషండంబు గల 
ఖు స. 

గుండువడియెం. గూలంబులం గులాయంబులనుండి పుండరీక 

వనలమ్మీచరణ నూపుర (కేంకారంబుల ననుకరించుచు: గారం 

డవబక | కౌంచరథాంగ కోయప్టికాదులు వివాయసంబున 

శకెగసి కూయం దొణంగ సప్పుడు. 102 

టీ, ఇట్లు, నిష ధ రాజు చేత =నలు'చేక, పట్టువడి, బిట్టు = వేగ ముగా మే 

ల్కా-0చచి= మేలుకొని. అ క్కా-ందజననవాంసంబు = ఆఅబంగరువాంస, కంచుగీ సిన 

తెజంగునన్ = కం దుగీసినప్పుడు పొడమిశధ్వని విధముగా, ఎలు(గించుచుజకంథ 
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కంఠధ్యనిచేయుచ్చు ఎగయన్ =ఎగుగుటకు,ఉ ంకించుచున్ = [పయత్నించుచు. 

కంచూప్రటంబునన్ = దొన్నెపంటినముక్కు. చేత, పాణీపల్లపంబును = చిగురువంటి 

చేతులను, కఆచుచు, చరణంబులు= కార్లు, గింజుకొనుచు=విదలించికొనుచు 

నఖంబులన్ =గోళ్ళ చే ఒత్తుచున్ =-చీరుచు, నలుదిక్కులను, చూచుచు, ఎద్దియు 

ను= ఏమియున్కు చేయునది= చేసెకిపని, లేక, చీకాకుపడు చుండన్ =| శ మపడు 

చుండం గ, అప్పాటన = ఆసమయమంటె, సంభ్రమ...కులంబై - సం భమజణ 

తొ టుపాటుచే, సముత్చిత్ త్ =ఎగురుదున్న, పతీగకులంబి = పక్షీ సమూహము 

కల్టదె, కి మలహపండంబు =పద్మ ములసమూవాము, కలగుండువడి యె=సంటోభ 

ముచెం చెను కూలంబులన్ =తీర ములయందు, కులాయంబులనుండి = గూళ్ళ నండి, 

పుండరీక ia (కేం కారంబులన్ పుండరీక వనజపద్య ఐనములమాందుండెడి, లకీ = 

లక్షీ దేవియొక్క_, చరణ= కాళ్ళయందున్న, నూపుర= అంచెలయొక్క., (ేంకా 

రంబులన్ = కేంకారధ్యనులనుు ఆనుక రించుచు =విడంబించుచు, కారండవ... 

కో యప్టికాదులు - కారండవ=కి న్నె లేడిపిట్ట్రలు, బక జకోంగలు, _ూాంచి=[కొం 

దపతులు, రథాంగ =చక్ర వాక ములు, కో యుపి 'గుడ్డికొంగలు, ఆదులుజ వెం 

దలయినజలపత్రులు, విహాయసంబ నకున్ = "కోశ మునకు, ఎగ సీ = ఎగిరి కళకూయన్ 

దొడం గెన్ =ధ్వనులు చేయ నారంభించెను, ఆప్పుకు=ఆపమయమంవు. వెప 

ద్యముతో నన్వయము. 

తే. జాతరాపచ్చ ద చ్చటాశజాతరూప 
లక్ష్మ యిం తొప్పునే మరాశళమున కనుచు 

నద్నుతం బంది తనుం జూచుశేనధిపు సుతున 

కి టనె మనుజభాషల శ హేమఖగము. 108 

టీ. మరాళ మునకుజ వాంసకు, ఇంత =ఐటుఐంట్రేజూత ... లక్షీ-జారీరూ పజ 

బంగారుయొక., ఛద= లేకుల యొక్క, ఛటా =సమూావామువలన జాత = పుట్టిన, 

రూపల కీ = సౌంద ర్యళోభ, ఒప్పు నే=జ[పకాళించునా? ఆనయగా నిట్టి శోధగల 

వాంసముండదనిఖావము. మటీయు నసాధారణమయినశోభ దీనికిగలదు శ నుక 

నిదిత కిన వహాంనములవంటిది కాదని శెలియవఐచ్చుచున్న ది, అనుచున్ = అనిపలు 

8 
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కుచు, అక్కుతంబు = ఆశ్చర్య మును, అంది =పొంది లేనున్ = రాజవాంసననటు 

చూచునధిఫపుసుతునకున్ = చూచుచున్న రాజకుమారునక్కు హేమఖగముజపని(డి 

పిట్ట మశుజభొషలన్ =మనున్యువాక్యములచే, ఇట్ల నెన్ =ఇట్లుపలి కెను, 

తౌ. భూగోకమందు బంగారుపకీ నెక ,..డ.నెనం జూచితిమా యని చూ 

చుచున్న నలువ శావీట్ట మనుజభావషులతో నిట్లనియె. 

క, ఆక్క్లకొనలం గలిగిన 

యిక్కాంచన మాసపడియె+ బే నృప నీకే 
యక్క_జ దీనం దీ రెడు 

నక్కొ_ట! నీహార లేశ * మబికి(బో లెన్. 104 

ట్రీ. నృప=ఓ రాజూ, “టక్క-లకొనలన్ =టక్క._లకొనలయందుు కలిగిన 

యికా)_ం౦చనము=ఉన్న ట్రి యీూబంగారమునుు ఆసపడియెదే=అ పేతీంచుచు 

న్నావా? అన(౫ా నట్లు పేక్షీంచుట యు క్షముకాదనిభాపముఆక్క_ట! అయ్య 

య్యో! నీహార లేశ ముజమం మచుక్క_, అబ్ధికింబో లెన్ = సమ్ముదమునకువ లె నే 

పీనక్ = ఈ బం గారముచేత, నీకు, ఏయక॥_ఆఅ= ఏయపనరము, తీరెడుక్ ఐతీరుచు 

న్నది? అఆనంగా నీకెంతమ్మాతిము నకి), అకు రాద యర్థము. అనగా6 జకవర్త్ 

చె సక లసంపవలగో దులదూగుచున్నా నీకు కొంచమయిన బంగరువలన నేయ 

వసరమును దీరదని భాఐము. 

తా. ఓరాజూ? నీవు భూపాలు:డవే? ఈ నా జక (-లకొనయందున్న 

బంగరు న పేక్షీంచుదున్నావా? మంచుచుక్క సమ్ముదమునకు( గొఅ గాని య 

ట్టు లీ స్వల్పమయినకాంచనము నీకెందులకు సరిపోవును? ఎందులకు. జాలదు. 
అలంకారము ఉపమ. 

చ. ఎజుంగనె నీవు పాంతెమునో నింతటనంతట నున్కియింత యే 
నుజుదునె నిన్ను విశ్వదనశ మా న్యు(డవంచును విశ్వసించి యి 

తతి సుఖన్నిదం బొందితి వృశథామతి నెట్టన యాత్మ నమ్మినం 

'జెజుపం దలంతు రే ఘనులు చి'త్తమునం బగవారినేనియున్ , 

% ““పడితి బీనృపి” ఆని పొళాంతిరము, 
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టీ. ఓనృపాలా! నీవు, (పాంఠమునన్ = సమీపముగా, ఇంతటక్ ,ఆంరేటక్ = 

ఈపాటి యాపొటిదూరములో, ఉన్మి_=ఈండుట, ఎఆు(గన్ ఎ= తేలియక 
పోతి నే? ఇంత, యేనమజుందు నె= ఇంత (పమాదమును జిందుదునా? విశ్వజన 

మౌన్యుండవు- విశ్వ = (పపంచములోనున్న, లేక, సమ స్తమయిన,జన=జనుల చే, 

మాన్యు6 డవు =మన్ని౦ప6( దగినవాండవు, అంచున్ =ఆని తీలంచుచు, నిన్నున్ 3 

విశ్వసించిజ=నిమ్లు, ఇ _క్రతీన్ =ఈస మయమందు, వృథామతిక = వ్యర్థమమిున 3 

లివితో, సుఖని దను=సుఖక రమయిన నిదను, పొందితిన్ = చెందితిని, ఘనులుజ 

గొప్పవారు, నెట్ట ఇ మికి్య్శాలి, ఆరన్ జమనస్సునందు, నమ్తునన్ =విశ్యసీ౦ 

చినచో, పగ వాక చేంియున్ =శగువులనైనను, చి త్తమునన్ =మనస్సునందు, 

చెజుపన్, తిలంతురే=చెణుచుటకు ఆలోచింతుళా ? అనగా నాలోచింప 

రని యరము 

అ స! నీవు నాక సమిపముగా. (బవ _ర్రించుదు న్నాపని కకమెటం౦0 

గను. ఎజియినచో నింతృపమాదము చెందుదునా? మణియు నీవు సమ _స్తజనులకు 

హీన చేయనివాండపనియు, నీదేశములో చెవరికిన్మి ““పృదవము క ఇ 

దలంచి నీయందు నమక ముంచి యిట్లుని డిం చితిని. ఇట్లుండ నీవునన్ను 6 బట్టు 

కొనుట యుచితమా? ఆ త్తములు త మ్యనమినవారిని శ తువులనయినను చెటు 

చుటకు యగ్నింపరు* దా? అలం - ఆ? "౦50 గ 

ఉ. హింసయు నీకు వేడ్మ్యయగు నేని కృపా శయమైన యీసరో 
హంసము. జంపనేల కజుశేవా తరవాత వసుంధ రాధివో 

త్రింస!విజృంఛమాణ భుజశేదర్పనిరంకుశ సాహస క్రియా 

మాంసలచి త్తివృత్తులయి $ మ త్తిలియుండున రాతిభూపతుల్, 

టీ. పసుంధ రాధిపో త్తంస=ఓ రాజ శేస్థా ! హీంసయు=హింసాకృత్యము 
గూడ, నీకు చేడ్కు- = (వీయము, అగు నేం=ఎఅయినచో, కృషపా(శ్ర యము= 

దయకు. బాతిమువన యాసతోనాంసము = అయినట్టి యిీతటాకమునందలి 

యంచను, చంపన్  ఏల=చం పుటయెందుకు? తరవాత =సమయమందు, విజృం 

భమాణ ... వృత్తులు - విదృంభ మాణ జః అతిశయించుచున్న, భుజదర్ప న్ 
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భాహుగర్వయుచే, నిరంకుశ = అడ్డులేని సావాస్మకీయా = పావాస కృత్య 

ములచేత, మాంసల=దట్ట మైన, చి త్తవృతులు=మనోవ్యాపారి ములు గలవారు, 

అయి మ త్తిలిజ మదించి, ఉండునరాతి భూపతుల్ =డాన్నట్టి ళు ౦" జులు, 

కజణవాజ లేరా? అన(౫ బెక్కు రుకి లరని యడ రము. నీకు హీంసాకిత్యము తగ 

చేఠగదు. ఒకవేళ నిసషమయిశచో మదించిన శతుభూపతు లెందజు శ్నారు 

శారు. వారలజంవీ వేడ, తీర్చుకొనురు. అంతి.కు కాని దయనీయములమయి 

నమావంటివారియందు పొంసజూవీంపంగూడదు. కావున నా_పాణయుల కెంత 

మాతమువోని గలుగనీరాదని భావము. 

తా. ఓరాజా!నీకు పీంసాకృత్యయు లొనర్చుటయందు వేడుక యున్న చో 

దయ జూడ6దగిన యీోవాంసయును జంప (బయత్నింఎ వేల బాహుగర్పముచే 

నతి సానాసకి రము లొనరించుటయం దాస క్తిక లఇవారయి మిగుల మదించి యు 

న్నశ(తురాజు లెందఆటుకేరు. వారలను జంపి హింసాకృత్యే గులయిందలి వేడు 

కను దీర్చుకొనంగూడ వా? 

వ. ఫలకుసుమమూల మా(తం౦బున శ్రరీరయా( తై నడుపుచు ము 

నులుంబో లె సలిలంబులలో నం దపంబు చేయుచున్న వారము 

మామో+(ద దండనీతిం [బయోగింప నీకుం దగునే యదియు 
నుంగాక. 107 

టీ, ఫల,..మ్మాతేంబున్ - ఫల=పండ్లు, కుసుమజవూవులు, మూలమా(లేం 

బునక్ జదుంపల'చేరను, శరీరయా[త =జీపనోపాధిని, నడ పుచు= వెళ్ళించు,. ఆ 

న(౫ా నొకరికి హానిచేయకుండ సాధువృత్రిచే జీవించుచున్నామని యర్థము, 

మునులుంబో లె జమునీళ్వరులు వలె సేసలిలంబులో నక జ జలముల ' తపంబుకొ 

జేయుచు న్నారము. అనంగా జలమధ్యమందు మునీందులు తపస్సు చేయు 

చున్నట్లు మేమును సదాజంలమధ్యమందు వసించి తపంబుచేయుచు నిరపరా 

ధులమయి యున్నానుని యభీ( వారాము, మామో6దక్ జనిరపరాధుల మయిన 

మాపయిని, దండనీతిని, (పయోగింపక ) తీగునాజఅన6గా దగ దనియర్థము అది 

యునుంగాక జఆయొక.. కారణమే కాదు. 
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తా. ఓరాజా! దండింపందగనివారిని దండించినచో రజా నరకమునిొందు 

నని పండితులు చెప్పుదురు. కావున రాజు, నిరపరాథణులంజన సామాన్య పాణు 

లచే చంపంగూడదు. అట్టుండ కందమూలాదుల దినుచు జలమందు నివనీంచుచు€ 

దపంజు చేయుచున్నారము, కావున మేము మునులము. (శేయోఖిలాషియ 

యిన రాజు మునుల కెన్నడు నపొయముక లిగింప(డు. నీవు నీ శేయన్సును గోరు 

దువేని నన్ను ౧జంపకుమని భావము. 

అవ. వెనుకటి వాక్ న్రమున నిరపరాధియగుమునివంటిదానను 

కావ్రుననన్ను. జంపందగదని చెప్పి యింక నీపద్యము చే వధాన 

ర్ల హేతువులను చెప్పుచున్నది 
నీ, తల్లి మడేకపు$ త్తృక వెద కన్నులు 

గాన దిప్పుకు మూడు *కాళ్ళముసలి 

యిల్లాలు గడుసాధ్వి $ యేమియు నెజటుంగదు 

పర మపాతి వత్యి IX వ్యజే. 3 

వెనుకముందర లేదు $4 నెన రెనచుట్టంబు 

లేవడి మెం తేని $ జీవనంబు 

గానక కన్న సంశీతానంబు శిశువులు 

జీవనసితి కేన + తానలంబు 

శే గీ కృపం దలంపంగదయ్య యో 1 నృపవ రేణ్య 

యభయ మావయ్య యోతుహీక$నాంశునంశ 

కావ గదవయ్య యర్భార్థిక కల్ప శౌఖి 

ని (హింపకు నుయ్య యోగీ నివధ రాజ. 108 

టీ. సృపవ శేణ్యా! ఓరాజశేస్టై!తల్లి= నాతల్లి, మదేశపు త్త్రిళ జనన్నొ క్క 
ని నే కుకూరుగా6బడసీనది. అనం గా మాగల్లికి నేనొక్కండ నే పుతు9ండనుకాని 

మతీనంతౌనముశలేవకుఏ. పెద్ద = మిచలపృద్ధు రాలు, కన్నులుకానదు ఇ (గుడ్డిది; 

మూండం కాళ్ల ముసలి=మూండంకార్లు గలయుసలిడి, అనంగా ముసలివారికూతే క్ట 
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వణాడవకాలుగానుండును. అనగా నాకంటె వేట సంతానంబులేని మారల్లి 

మిక్కి. లిప్ఫద్దు రాలయి (గుడ్డీదయి చేగ జ్ఞసాయమున నడచుచున్నది. ఆమె కా 

పహోరాదుల నే నొసంగవలనీనదేకాని యామె స్యతంతుగాశతై సంపాదించికొన 

లేదు, నన్ను నీవు చంవివచో నాతల్లి యాహారములేక పు గ్ల )కోకమగ్న యొ 

(పాణములు విడుచును. అందున నాపాపముగూడ నిన్నా( జుట్టుకొనక మా 

నదని భావము. నీవంటివారు వంశ మునిలంబెట్టవలసీనవాశే కాని యు న్తూలింప! 

దగినవారుకారు. నీకీట్టిపాపంబులు సంభవించుచున్నవి శాన నన్నా విడిచిపె 

ట్టుమని ఫలి తార్థము. ఇల్లాలు= నాభార్య, కడుక , సాధ్వ= మిక్కిలి యోగ్యు 

రాలు, ఏమియు 'నెలటుగదు= మిక్కి లియవి వేకురాలు, పరమపాతి వత్యిభ వ్యచరి 

తే = పరమపాతి వళ్య=పూజ్బమయిన పాతివత్యిము చే,భ వ్య=(పళ _న్నమయిన,చరి 

త=|పవ ర్తనముకిలది. అనగ నాభార్యయు (గాడ నాహారాదుల( దెచ్చుకొను 

నంత తెలివిక లద కాదు.మిక్కి_లి యోగ్యుర-లు. పళ వత్.నన్ను నీవు చంవీనచో, 

బరి వతయగు నాభార్య భ రృవియోగాగ్ని చేతినే కాక యాహారాదులు లేమి 

చా టిచిచ్చు చేంగూండ (పాణంబులు విడుచు.ఆపాపముగూడ నిన్ను(జుట్టు 

కొనునని భావము. మలియు. బతి పతీలకు హానిశేసినవారు లోకమున జీవించి 

యుండ కేదు. కావన నన్నూ జంపి పత్మీపతీయగు నాభార్యకు హోనిగలిగించితి 

వేని తదీయకోపాగ్ని విన్ను డిగ|ఏ. 0౫ కమానదు కావున నన్ను విడి చపుచ్చుమని 

ఖలిశ ను, గెనరు=దయగ ల€వాడు,ఐనచుట్లంబు =వన బంధువు, వెనకకీ ముం 

దజణక =ఇరువంకలనుు అనగా నత్రింటివంక గాని స్రుట్రింటపంక గాని తతర 

ము లేదు, జీసనంబు = జీవనోపాధి ఎంలేనిలేపడీ = ఏమియాలేదు అం౭గా 

మిగుల బీదవారనునుట, శానకకన్న సంతానము ఎన్ని[శమలనొందినం గాని 

కలుగనిసంతతి, ళిశువులుజ పనివారు, కమ తక = నాభార్యను లిల్లిని బిడ్డలను 

బోషించుచుంటకు, ఏనజ నేనే, ఆపలంబనుజశార ణమను, పల్ముశమలు పొంది 

పల్బుపతమయుల నాచరించి యెంతో, బు *ర్వఫుణ్యముంగ లిగియుండి నం గాని బిడ్డ 

అుఫుట్టరు. నన్ను నీవు జంసినచో నాళిశువు లాహారములేక చాపసలనీనవారు. 

శావున నాపాపముగూడ నిన్నా (జుట్టుకొనక మానదు. దిక్కు. లేనితల్లి కి, భార్య 
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కు బిడ్డలకు, జీవనమిచ్చెడి వాండను నే నే.అట్టినన్ను ణజంవినచో నీవెందలీ[ పొ 

అములు దీసినవాండపగుదువో యోజింపుము. ఇట్టిదొననగునన్ను హీింసీంప( 

గూడదని యఫి | పాయము, కృప, తిలంప(గదయ్య. ఓ తుహీ నాంశువంశ =చం 

(దవంశ మందుబుట్లిన, యోరాజా!అభ యము, ఈపయ్య.తుహీ నాంశుపంశ “అని” 

వెప్పుటచే జగత్పఏ)సిద్ధుండయి చందునివంశంబునంబుట్టి నీచుని లె నిట్టిసాధు 

పకల కపశకార మొనర్చి పాపం బుమాట(గట్ల్టుకొనుట దగదని యభి పాయ 

ము తెల్లమగుచున్నది అగ్థార్థికల్పళా ఖి౭యాచకులకC గల్పసన్ఫక్ష యవంటి ఓని 
i ఖు 

వధ రాజూ! కావశద య్యు, నిషధ రాజ=సపషధ దేశాధపా, నిగహీంపకునము + అ 

య్య = చంపకుమా? “అ ర్థార్థికల్పకాఖి' అం చెప్పుటలో సారన్య మేమన కలృ 

పృకు మెంతదుర్ధ టములయిన కోర్కి-లనయినను దడయకిచ్చును.నీవు నట్టకల్బ 

పృకముతో సమూనుండ పగుటంబకీి నా(పాణంబులు నాకిచ్చి నా కోర్కి=టీ 
లు 

ర్పొ సమర్గుండవ౦ి యఖి సాయము తెల్లముగుచున్నది. 
థి - గా 

వ. అక్క_టకటా దై వంబ! నీకంటికీం ోలగింజయుం బెద్దయయ్యె 
నే? జననీ!మ: దిసి ముప్పుకాలంబున సుతశోకసాగరం బెబ్బంగి 
నీడలాల దానవు? (పొగేశ్వరీ! యేచంగంబున మద్వరహ వేద 
నాదవానలంబునం దగికొనియెదవు!? సఖ లారా! యే, పకారం 
బునం బుటపాక[పతీకాశం టై నకరుణరసంబన6 బురపుర౦ం 

స రి డ్ 1. న 
బొక్కె_దరు! బిడ్డలార! య:లాగున తిశ్షుత్పి పాసాకులంబ్యులై 

కులాయకూలంబులం గులకులం ణూసెదంని విలాపంబు సేయు 

చు దృగ్గోళకంబుల వేడి క న్నీరు నెడల గోలుగోలున నేడ్చినం 

గృవాళుండై యాభూపాలుండు హా _స్తపల వ౦ంబులు వదలి రా 
యా ణన. టైభ్యా 

జహూంసంబ పాము సుఖంబుండు మని విడిచిపుచ్చె ననంతరంబ. 

టీ, అక్కటకటా! అయ్యయ్యో! దైవం'బా! నీకంటికి పేలగింజయున్ , పెద్ద 

యయ్యునే? అనంగా నల్చులమయిన మే మేనీకుబరువయితి నూయీ మే నీకంటికి. 

గనంబడినారమ్హా ఆని యర్థము. జన నీ! ఓతల్లీ ! ముదినీజ ముసలి దానవయి ముప 
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శాలంబునక్ = ఈముసలిత నంబునందు. సుతశోకసాగరంబు= పు క్ర)ళోకమా 

సము దమును, ఎబ్బంగిక్ = ఏరీతిగా, ఈద గలదానవ, (పాణేళ్వరీ! ఓపీ 

యురాలా ! ఏచందంబున్; మద్విరవా... దవానలంబునక మత్ =నాయొ 

క్కు_,విరహా =వియోగ ముపలన (గలిగిన , కేద నా జఇబాధయనెడి, దవానలంబునక్ 

ఆకార్చిచ్చు చే, దరికొనియిదవు=దహింప(బడుదువోక చా? సఖులారా ! షప 

శారంబున౯్, ఫుటపాకపతీకాశంబు . పుటపాక = పుటము పెటుటవలన(గలి 

న వేడితో, పతీ కాళ ంబు = సమమయినది, ఐన కరుణర సంబుస =ఆయినట్టి దుఃఖ 

ముచేరి, పురపురల భొక్కు_దరో= మికి_లి బాధ చెందుదుకోక చా? బిడ్డలా 

రా?ఏలాగునక = ఏరీతిగా, ఆతితుత్సిపాసాకులంబు'లె =ఆధిక మయిన యా౭క 

టిచేతను దప చేతను వివషశు లె ; కులాయకూలంబులక = గూండ్ల పక్కు_లయందు, 

కులకులక కూ సెదరు=అసురసురులె యజఆశెదరోకదా? అని విలాపంబుచే 

యుచుఇనోదనముచేయంచు, దృగ్లోళకంబులక = న్నేరములనుండి, వేండికన్నీ 

రు= వెచ్చనినీరు, నెడలక్ =బయలు నెడల(గా, గోలుగోలునక్ ఏడ్చిన = ఏడం 

చుచుండశా, కృపాళుండయి, ఆభూపాలుండు=ఆనలు(డు, వా _న్లసల్లపంబు 

లు పవలి=ఐవిడిచి రాజాం౦సంబ! పొము సుఖంబుండుము, అని విఢిచిపు 

చ్చె, ఆనంఠరంబ=ఆటుతఠరువాఠ... 

శా, ఛారద్యాజపమి తగోత్ర విమలా+ప _స్పంబసత్పూ|(తే వి 

7 చ్యా రాజార్థ రకిరీట రాడజహిత కాశ ర్యారంభ నిర్రారణా 

థారంధర్వక్ భాయుగంధర సమిశేద్దా: డీవి (శీఖండక 

ర్పూరల' దవిసాండునిర్మలయశః పూర్ణ క్షమా మండలా. 110 
టీ. భారద్వాజ పవితగో(త- భారద్వాజ = భారద్వాజమునియొక్క, పవి 

(ర్= పరిశున్థమయిన, గో తే=వంశీ ముకలవాండా ? పనితమయిన భారద్వా 

జపంళనుందు. బోడమినవొా(డాయనియనటు, విమలా ... సూ. క-విమలజనిర్మ 

లుండయిన్మ ఆప స్పంబజ ఆప సంబునియె క్క, సత్ = సంచిదయిన, స్మూతీ 

న్యూ రశుక లవా౭డా, విద్యా రాజార్ధకిరీట =వి ద్వాంసులలో కే స్టు (డ౭యినజా 

శా! రాజి... యుగంధర-రాజజ[పభువువకు, పీత జ హీతమయిన, శార్యజప 



టీకాతాత్పర్య సహిత ము, 121 

నులను ఆరంభ జ(పారంభించుటలను, స్రారకా = నిర్మ యించుటయొక ౪, 

భారంధుర్య= భారవావాకత్య్వముయొక్క, కళా =చాతుర్యమునందు, యుగం 

ధరజయుగ౦ంధరునివంకి బాణా? అనగా రాజునకు పాఠమయిన కార్యము లా 

చరించుటయందు యుగంధరుండ నెడి మం(తివంటి వాండనుట. యుగంధరుండు 

(పతాపరు. దునిమం తి, ఇత (డు తవబుద్ధి చాతుర్యము చేం దురకలచే డిల్లీకింగా 

నిపో(బడిన తన ప్రభువును విడిపించి తెచ్చెను. సమి ద్లాండీవి- సమిత్ = యుద్ధ 

ములయందు, గాండీవి= అర్జునునినంటి వాం డా? (శీఖండ వు ౦డలా-[శీఖండ ఇ 

మంచిగంధ మున లెను, కర్చూరజకష్పురను. యొక 1. , మోద =గుండవలెను, విపాం 

డంజమిక్కి. లి తెలి, నిర్శ్యల=నులినము కాని, యశః=కీ ర్తి చే పూర్ణ =నిండయి 

న, తీమామండలా భూమండలముకలచాండా! కర్చూరాదులప లె బెల్ల నిదియు 

సమ _న్లభూమండలయు నావంంచినదియునగు కీ రికలవాండని యగ్ధము. 

క.* కేళాదిరాయ యభినన 

లీలామక రాంక చం[ దశ లేఖా౧కుర శ స 

డాలంకారపజణాంబురు 

వోలింగననుఖత నిర్మశలాంతఃక రగా? 111 

టీ. శేళాడిరాయ! అభినవలీలామక గాంక - అభినవ= [కొ భవైన, లీలా=వి 

లాసలకుు మక రాంక = మన్మభునివంటి వాంణా? చంద... కరణా-చందలే 
ఖాజచం[ద బేఖయొక%_, అంకుర = మొలక ,అన (గా చాలచం[ద శేఖయనియ ర్థమా, 

చూడాలంకార=ళిరోభూవణమను గా? లవానియెక్క, అన€౫గా శంకరునియొ 

క్క_యని యము పదాంబురునా =పద్మ ములవంటి పాదములను, ఆలింగనకా 

కౌంయిలించుకానముట చేత, అనంగా శరణుచొద్చుటచేత, సుఖిత=సుఖించుచు 

న్న నిర లజ పరిశుద్ద మైన, అంఠఃకర ణా=మనస్ఫుక లవాడా? ఆన(గా చెల్ల 

ప్పుడు శివునిపాదఫద్యయుల గొల్చుచుండుట చే మిగుల సుఖించుచున్న చి త్తమ 

కలఅవా(డనిభావము. 

మాలిని. జరఠకనుఠ రాజశ_స్తబ్ధరోమ( పథాన 

ద్విరసన పతిభాభ్ళ ీద్దిగ జ గామభూను 
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స్థిత రధృతసంపశ+ దేహ బాహో గవీకీ 
పరిచయనుఖలవ్మీ$పత్యలథణి చకా. 119 

ట్. జరఠ ... చ కా-జరఠ = ముసలిగయిన, కమఠ రాజ=కూర్మ గాజును, చన 

ద్ధరోమ ప్రధాన = ఆదివరావాము, ద్విరసనపతి = శేషు(డు, భూభృత్ =కులపర్వ్య 

తములు, దిగ్గజ గామ=దిగ్గ జములయొకి ॥_ సమూహము, (ఇవియన్ని యు భూమి 

ని మోయుచున్న వని పురాణ! పనీద్ధము. ) ఈ రున్నింబికం క, భూమ =నిండుగా 

ను, స్థరతర = మిగులదృఢము గా, ధృత =వరింప(బడినదగుట చేత్, సంపత్ =సంప 

దలకు, గోవా =నిలయమయినట్లియు, బాహో గపీకీ= బాహుపీఠ ముతోనున్న, పరి 
చయ=సరిచయమువలన (౫ లిగివ, సఖల క్షీ - సౌఖ్యసమృగ్ధుల చేతి, సత్మీల=సాం 

(ద మెనట్టియు మోణిచ కా = భూమండలము కలవాలడా? అనలా నింగనామా 

శ్యుండు కూర్తరాజాదులకం టె మిక్కిలి స్థ్రముగా భూఫా రమునువహీంచఛి, 

సకలసంపదలతోను దులదూగు మండునట్టును. మిగుల సౌఖ్య యు క లుగునట్లును 

భూమండలమును బరిపాబించెనని భౌనిము. 

తౌ, కూర రాజా, వరాహము, సర్పరాజు, కులపర్నితీరులు, దిక [రులు మొ 

దలగునవి భూమిని మోయుచున్నను నీ బాహువులంతీకి 0కు నరు గాధరించు 

టచే సంపన్నిలయమయి నీబాహుపీఠ పరిచయము చేల లిగిన సుఖసంప వ ల ేం 

దులదూ గడు భూముండలముగల నీంగ నామాత్మా? 

ఏ (ల్లీ లనా శ్ర వం గద్య 9 వ. భపాత్త్రు య పం. 

సక్ లవి దాన నా, నాథ అరా ను ని న్రీసనాథ, థభట్ట ( స వముయి శృంగార్ననై 

పధ కావ్యమునందు, (బథమా శ్వాసము. 



శృం౦ంగారనైషధ ము. 

టీకాఆాత్పర్య సహిత ము 

దితీయా శా సము. 
ఎ 

less Mee 
(య మైరమణకృపాకటా. $ సంవర్థితె ల 

రు! షృీరథీత బుధలోక!యు 

4 

si 
వ 

దార గుణాధార 'సింగనామాత్యనిధీ. 1 
gas 
Ves . 

ట్, (శీరాజ...లోక - _గ్రీ=కోభాయుతు ౫౫ ట్లియు, రాజరాజ= రాజులకు 

రాజైన, వేమకరమణ = వేమభూపతియొక |, కృపాక టాకీ =దయారసము 

తోనిండివ చూపులవలన, రాక్ జవ న న లక్షీ =సంపదల చేత, 

రక్నీత = పోషింపబడుచున్న, బుధలోక = పండితసమూసాము గలవా 

డా ఉచారగుణాధార = గొప్పగుణములకు ఆధార మెనట్టి, నీంగ నామా 

త్యనిధీ =సింగన్న ఆను పేకగల మంతి శేఘండా-అనిపెపద్య యుతో నన్నయకు" 
శా. రాజం జైన వేమభూ పాలుని యొక ్క_ కృపాక టాక్షముఐలన సంపా 

దింపబడినసంపదల చే రత్నీంపబడుచున్న పండితీసమూవాముగలిగి యున్న రగు 

ణముల కా ధారుండవైనట్టి నీంగ వామాత్యుండా ! 

వ. అవధరింపుము. 2 
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టీ, ఆవధరిం పుముజ ఆలకింపుము. 

"కే. అటు పురుషో తముం డె నశయతనివలన. 
య ది Qa 

ము కి గాంచినయాది(జ $ ముఖ్యు( డెలమిం 

జెందమునకును వాక్కు_న శ కందరాని 

యధికతర మైనశీ మానంద మనుభవించె 8 
టీ. ఆట్లు= ఆరీతిగా, పురుషో ల్రీముండు= ఫపుకునకేష్టుడు, (భగవంతుండు, 

ననియునర్గ ము )అయినయత్నినలనన్ = అయినట్టి నలలమహారాజుపలన,ము క్రిఐవిడు 

దలను (మోక్షమవియునర్ధ్థను) కాంచిన ఢాద్వెజియుఖ్యు (శు= పొందినట్టి యీప 

శీ వుడు ((వావ్మాణ, కేష్టండనియునర్థ ము) ఎలమిక్"=సంళోవరుచే, డం 

దమునకుక =మనస్సునకు, వాక్కునకక ఎమాటలకు, (వేదములకుననియునర్భ 

ము) అంద రాని=ఆందనట్టియు, (అనం శా నవాజొనసగోచర మెనదని భావము) 

ఆధిశరరము= మీకీ),_లినొప్పది, అయినయాన ౦ద ము=ఐనట్టిసంతో షుమును, అను 

భవించెక =పొందెను. (ఆకంగా బహానంవనుఖ మనుభవిం చెననుట) 

శాభ గవంతుం డైన విస్తువువలన ము _క్రీ(జెండిన (ావ్మాణ చేప డవాజ్లా 

నసగోదరం బెన (బహానంద మకుభ వించినట్లు నలమహారాజుపలన విడుద 

లనుపొందిన యావాంస శే మము చెప్పం దలంప(వరముగాని (బహానందమును 
జొంటబెనుం 

ర్ చుట్టంబులు జెలులుం దను. 

జుట్టు దిరిగి యుండ ముదము 4 సొంవెనలార౯ా 

నెట్టిపడి చచ్చి (క మణ 

బుట్టిన చందమున పాొంసము దటాకములోన్. 4 

టీ. స్పషై ము. 

స్రీ టిక్కి_౦చికని యున్న $ తెక్క_ మొ త్తిముతోడి 

యొడలు జాడించి గెశీవ్టడి విదిర్చుం 

-. జేదోయియొత్తునం 1 జేసి నెత్తురులై న 
యవయవంబులు నోర శీ సవరం జేయు. 
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గుటిలచందూపుట+ కోటికుట్టనముల. 

దనుకీటముల నిరోశధంబు మాన్ను( 

దొడగ జుంజాతు మేని శ దుర్వికారంబు5. 

బులుంగుం జుట్టాల బిశేట్టులుక (జేయు 

శే, నూర్మి పంక్తుల ను మ్యూలకలూల యాడు: 

దివుటో దియ్యని తే తమిపూం61 బేనెం (గోలు. 

(బమదమున ey ల దూటు 

నరుగుగోళికంలాయ శుఫద్ధాంతములకు. ర్ 
టీ. తిక్కించి---యొడలు, న ంచికొనియున్న = నిక్కి ంచికొనినట్టి 

"అక్క =చిన్న యీ€కలమయొక్క, సెం తియుతోడి ఎసమావాముతో ( గూడి 

యున్న, యొుడలు=దేపామున్కు జాడించి, నెప్పడిన్ =భుహావేగముచ్చే విది 

ర్చుక్ ఇదులు పు చుండును, చేవోయి. .. జేసి, చేనోయి= రెండు చేతులయొకు, 
ఒత్తునం జేసీ, = రొవీ డీంబట్టి; నెత్తునులు =ర్ కృయుళ వి అయిన ఆవయపంబు 

లుజవఐనట్టి అపయపంబులను, నోరళా =నోటి వె, సఐరక్, చేయు =చక్కు6 

బఆంచుకొను చుండును. కుటిల...కుట్టనముల౯ = కుటిలజపంకరలయిన. చం 

చూపుట=దొ న్నెపంటి ముక్కుయొక్క_., కోటి=అంచుయొక్క, కుట్టనము 

లక౯ జపొడుదుకొనుట చేతను, తనుకీటముల నిరోధంబున్ - తను =శరీర మందు 
న్న, కీటజపురుగులయొక్క_, నిరోధంబుక = బాధనుుమాన్ను౯ =తొలంంచు 
కోనును-తో'డగక్ జ దేవాయును సాగునట్లు చేయగా, జుంజుఆు... కారంబు 

నక్ _జాంజాటు = చింపిరిగానున్న, మేని= శరీరము యొక్క, దుర్విశారంబు 

నక్ = వెడువికారము చే, పులుగు=ఆవహాంసయు, చుట్లాలక్ =తనబందుగులను, 
బిట్టులుకక చేయు౯ ఎఅధికముగా భయపడునట్లు చేయును-అనం౫ా, నలమ 
హారాజు చేతియొత్తుడు చే మిక్కిలి విశారముగానున్న యావాంసను చూచిన 
దానిబంధువులకు 6 దనకు6 గీడుమూ జె చేమోయని మిగులభ యము గలుగ జేయు 

చున్నది యని భావము) ఊక్మి పం కుల్ జతరంగ మాలికలయందు,ఊ 
లలు, ఊంి ఆకు౯ జవివారించుదుండును, తివుటక్ =ళోర్కి. చే, తియ్యని... 
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జేచె.. తీయ్యని జ మధుర మెన, తమిసూ=పద్మయులయందున్న, లేశ =మక్ 

రందమును, [కోలుక్ =తౌవును, (సమశమయునకొ జ సంతోపముచే, వా(చు... 

వహొంపముక్ - నాంచుతీగ = నాంచుతీగలయొక్క_, బెంపములక్ =సమావాము 

లందు తూజఆంక౯్ =(పవేళించును, శళి. _.ములకుళ _ీళికలాయజవిలాసకొజి 

వైన గూళ్ళ చెడి, శుద్ధాంగ ములకు౯ జఅంతః ఫురములకు, ఆకగుగ్ జ పోవును. 

తా. ఆవాంసము తిటాకములో. (బవేళించి శరీరమును వేగముగా జాడీం 

చుచుండును. నలమహారాజు చేతియొత్తున ర క్రనీక్కగు లవ యపయవరులం 

జక్క .(ఎజణుచును-ముక్కు- చే శరీరమందున్న కీటక బాధ దొలగించుకొనును, తన 

విశారంపు శరీరమును కూపీ బంధువులకు భయము గలిగించును. తిరంగపంకుల 

లో వివారించును, మకరందమును (గోలును, ఒకమారు సంతోవనుచే నాచు 

తీం౫లలో (బవేళిందుచుండును, ఒక ప్పుతము తనకులాయములకు బోవుచుండును. 

అలం, స్వభావో శ | 

వ. ఇవ్విధంబునం గొంతదడవు (గడించి యానీడోద్భనంబు భ 

వార్చ నాయోగ్యంబును రు వాత మధు[ వత పరీవృతంబును 

బహు శ వలత్మ తాసమన్వితంబును నగుటం  బద్యంబునుం 

బోని నినధిరాజు హ _స్తంబునకు( (గమజి నరుగుదె౦ చె నమ్మ 

హోభుజుండును భుజంబు నాంచఛి యమ్మాన నౌక ౦బు మన్నించి 

యిమికికొని యుండెనప్పుడు. 6 

టీ. ఇవ్చిధంబునక = ఈరీతి గృాకొంతిత డవుజకొంత క లము; కీడించి=ఆట 

లాడి, అనీ డో ద్భవంబు=అవాంసము, భ వార్చి నా యోగ్యంబును =భ పజ ఈశ్వ రుని, 

అర్చనా = పూజించుటకు, యోగ్భంబును = తీగినదియు, (పద్మప మందు 

ఈశ్వరునిపూజకు తగనదని యర్ధ్ ము) దాక *_ంంపృతంబును- రు దాకుజరు దా 

తధారణమెడి, మధుజ సమి-చీనమయివ, (ఐత జనియమము చ్చే పరీవృత్ ముజకూ 

డిళొనినది. ఆన(గా నలునిచేయి సర్వా రుదాకషీధారణముచే నొప్పుచున్న 

దనిభావము. పద్మ పక్షమందు, రుదాషిలసంటి తు మైదలచే గూడికొనినదని 

యర్భ్ ము, లేక రుత్ +ర+అశక్షీ+4మధ్యువత్ _ రుత్ = ధ్వని చేయుచున్న, రజ 
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ఆగ్ని పంటి, అవీ = శే రములుగల, మధ్యుపత=తు మైదల చే,పరీవృత ము=కూడి యు 

న్నది. బహు కేన -. తంబును [బహు జఆ నేక ములయిన, చె ఐ= ఈళ్వర సంబంధ 

మయిన, లక్ష్మ రొ=లక్షణయులు కలిగియుండుటతో , సమన్వితంబు = కూడుకొని 

యున్నది. అన౮౫ా( (దిఫుం డాదులయిన యీశ్వరలక్ష ణములతో ( గూడికొని 

నది. లేక, శ వ=మంగ భే (పదములయివ, లత తా= సాముద్రిక లకు ణంబులు కలి 

2 యుండుటతో , సమన్నతీంబు, ఆన (౫గానలుని చేయి సాము దికలక్ష, ణములతో 6 

గూడీకొనినదని భౌవము. పద్భపక్షమందు, బహు=వినారమయిన, శవలజనా 

చుగల, క్షు తా=భూమిగలుగుట చే, సమన్నితేంబుఆకూడకిెనినది. విస్తార మెన 

నాచుగల్మప కేశ మందు, బుట్రేనద?భ్థావఐము. అగుటక - అయియుండుట చే, 

పద్భంబునుం= తౌమరను, పోని నివ.ధ 0"జవా స్తంబునకుక్. జ సరివో లెడ్ నలమ 

హారాజు చేతికి, కమణక్, అగు దెంచెః ,అమ్మహోభు జ ౦డునుజ అనలు(డును, 

భుజంబు, సాచి= చేయిచాచి, ఆమ్మాన సౌ? ౦ంబుక్ = ఆవాంసను, మిన్న ౦చి, 

ఇమిడికొనియుం డెళ౯ జ ఇమిడ్చుకొనియుంం డెను, అప్పుడు= ఆసమయమందు, ఆని 

దానితో నన్యయము, 

శ ఇష్టమానస మయిన యా 4 కంటు 

| మూనందశేజలధియందు. 

గర్భ శ ష్కుులిక లశంబు శ గాంగిలించి 

యూద శేయిచు మృదుభాష $ నిట్లు లనియె. 7 

శ్రీ, ఇష్టమావ సము _ ఇప = అభిమత మయిన, మానసయి =మౌనససరస్సుగి లదె, 

యా బంగా రువట్ర, నలునిమొానసముక్ ఇన 

పట ఈ సమ మందు క్ ర్ 

హత Ss ముఐ అయినట్టు 

లునియొకి ,_మసస్స్ఫుము, ఆనంద జలధి 

శష్కు_లిశలళశంబుక్ = నక్కిాలమువంటి చెవులనెకి, కి కటటక పాతు, 

కాయలించి ఈంద జేయుచుక్ =ఈ6దునట్లు చేయుచు, అన6గా నీందునప్పు 

డు క లళంబులంజంకి లయందుంచికెొనుట (పసిద్ధము. అటి నలునిమానసము క్ల 

ములను పాతీములను .బానుకిెని యానందసమ్ముసము నీందునట్లు చేయుచున్న 

దనిభావము, ఆరేనిమానసను మిక్కిలి యానందము వెందునట్లు 'చేసినదని నిశ్చ 
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యార్థము. మృదుభానల = మె ర్లనివచశములతో, ఇట్టులు, అఃయె, 

తా. మౌనససరన్సువందు నిష్టముగలిగినట్లి యావాంసము నలునయొక్కచి 

త్తమును, కర్ణ ములనెడి కలళములను కొ(గలించుకొనునట్లు చేసి, యావందసము 

(దచమునందు నోలలాడించుచు, మృదువాక్య ముల తో నిట్లనియె. 

అలం-ళూపక ము. 

వ. దేవా! యవధరింపుము. ధర గౌ స్త్ర మర్ష్మసారగులై న వెద్ద 

లు దుర్చలకులజిఘాంనువు లై నర్గుషంబులను నీడ దుమవీడా 

కరంబు లె ననీడజంబులను ననవద్యతృణ హింసాన్ఫశంసంబు 
యె 

లగునృుగంబులను మృగయావివొదంబుల నధియించి మహీ 

ధవుండు కిల్సి షంబునం న చెప్పుదు రిప్ప్టునం బట్టువ 

డిననన్ను విడిచి వెట్టి (వాణంబురషించీన యుపకారికిఎ (వియం 

బుసేయుదునన నేర్తునే యైనను నీప వొష్క(పిమఎబుచేసెద 
నయాచితో పపన్నం బయిన హి తెంబు పరిహరింపంబని లేదు.ని 

ఖలభువననాయకుండ వెన నీకు మముబోంటు సేయు నుపకా 
Cc ౧ 

రం బపేకణీయంబుగాకుంకుట మెజుంగుదు నె నను గ్భతే 

జ తౌగుణ లేశ ౦బు కేశ పజుచుచుక యది సన్న ౦బు దొడయ 

నువి శేనంబు విచారింపక హ_స్తకల్పజనాంతరంబయిన డై వం 
బు (పశ స్తివిమర్శించి నాచేయు పయోజనం బంగీక రింపుము. 

టీ. దేవా= ఓనరాధిపా? ఆపధరింపుము = ఆలింప్రును, ధర్మశా స... పార 

గులు ధర శా _సం=ధర్యకా _స్తములయందున్న, మర్శజ=రవాస్యములయొక్క_, 

పారగులు = అంత్ మునుపొందిన వారు, అయిన పెద్దలుజఅయినటుపంటి పండితులు, 

అనగా ధర్మళా సము బాగుణానెలేంగనవారనుట- దుర్చలకుల జిఘూంను 

వులు = దుర్చలకుల = ఆల్పజంతువులరయక షై. సమూవాములను, జీఘాంసువు 

లు = చంపనిష్టపడుచున్నవి, ఐనరుమంబులను = అయినటువంటి పెద్ద చేపలను, 

నీడదుమపీడాకరంబులు - నీడ! దుమజకలాయసృక్నయులకు, పీడాకరంబులు జ 
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బాధక లిగించునట్టివి, విననీడ జంబులను జ అయినపకంలను, ఆన వవద్య-నృశంసం 

బులు- అనవద్య = లేకు,_వగాని, తృణ=౫ జిక హీంసా = హింసచేయుటచేరు 

నృళ ంసంబులు =భాతుకి ములు,ఆగుమృగంబు లన = కయిన జంతువులను, మృగయా 

వినోదంబులక్ -మృగ యా = వేంటయను, వినోదంబులచేక్ =ఆటలర్, వధియిం 

చి=ఐంని, నుహీథవుండు= రెజు, కిల్చిపుంబును= పాపమును పొందండు=పొం 

ద.డు-ఆన చెప్పుదురు. ఇప్వట్టునక్ =ఈసలమందు, ల్క, యీోసముయనుందు, 

పట్రువడ్నభను ఉక్ హు న౭బడిననన్ను, విడి చి పెట్టి, (పొణంబున్ =జీపనము 

tens కాపాడిన ట్ర ఉపకారికిన్ =ఉ పశారము"చేసినట్టినీకు, (వీయంబు= 

ఇవ నయిన కార్యిమున, చేయుదుక్ అనక. జరు చే= చేయుదునని చెప్ప జాలు 

దున్మా అన(గా జెప్పలేననుట, అయినను, నీకు, ఒక్క[పియంబు = ఒక ఊప 

శారమున చేసెదను, అయా ఛితోపపన్నంబు- ఆయాచిత = యాచింపకుండు 

ఈ పపన్న౦బుఒ[పా పనుయినదిి ఆయినహీతంబుడ్ = అయినటువంటి మేలును, 

పరివారింపకొ పన కేదు=విశి పెట్టనవసరములేదు, _భిలభునన వాయకుండవు -నిఖి 

=నదు_ ) భన తో మకు నాయకుండవు=లో కాధిపతివి, అయిన 

నీకు, మము బో టు, చెయు నుప కారంబు= చేసెడి మేలు, అపేకు శీయంబు జకోరం 

దగిన కారక ఉండుట = కాకుండుట, ఎజుంగుదును, ఐనను, కృత జై జ ళా గుణలే 

ళ.బు.ళ్ళల్ట్టా తా గుణ = చేసిన మేలుమజవకుండుట యనెడి గుణముయొక్క, లే 

(“ 

శంబు=ఒక్ ణము, శేశపలుచుచున్నయది=క ప పెట్టుచున్న యడి,సన్నింబు=చిన్న్య 

దొడ్ద= పెద్ద, అనువి కేపుంబు= అనునట్టి భేదంబు, విచారింపక=జఆలోచింపక, 

హస వా సముతో, క ల్పజసమౌాన మెన, జనాంఠతగంబు=మజీ యొక జనుండు గల 

వాండు, ఐన మై పంబు= అయినట్టి (బవ్లాదేవునియొక్ ఠా) (పళ న్లీ=ఊ _త్తమర్విమున్సు 

విమర్శించి=ఆలో చించి, నా చేయుచున్నటుపంటి ఉపశారవును, ఆంగీకరిం 

పుకు = పొందుము. అనగా నేను (అహృయొక్కా హసముతో సమౌను౬ డైన 

చాండనగుట చే (ట్రమ్లాగిన చేతితో నిచ్చినపస్తువును గారవముచే చెట్టుగా (గహీం, 

పరహోనదో యగ్లే నేం జేయు నుపకారంబుగూడ బ్రన్ముదేవునియందలి గౌరవము 
ఇత నైన శ్వీక రంపక తీర దనిభాపము. 

9 
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నీ నా వన 
భూమిళ్వేరుం డొ శే భీము డనంగ 

నారాజు (తిదివంబు OE eee బోలె 
-దేదంబున విదర్భ శ జీళ మేలు 

దమనాహాయుం డై నశేత పసి సడ్భరనున( 

గాంచె నాతండు క న్యశకాలలాను 

సర్వలో కాంగ నాశ శాభాగ్య గరిమంబు 

దమియించు కతెమువ శ డానినామ 

తే, మభ భాంతి దమయంతి + యంచు నొడినెం 

దద్దుణంబులు వరి ౦ప+ ధరిణినాధి 

యబ్దసూతికినై న 'శకక్యంబుగాదు 

జలు బూయోటి కైనను శ నలవి గాదు, 9 

టీ. (పత్యర్థిరా౭=శ్మతు రాజుల విషయమై, పార్థక =అవ్వర్థముతో (గూ 

డిన, నామ-ధేయుండు= చేరుగలిగినడ్డో ,భూమోళ్ళరుండుడి రాజా, భీముండనలకొ 

=భీముడని వీలుపంబడుచ్చుఒప్పుక్ =[పఐ క్తంచుచుండును-అన౮౫ా శ తువులను 

భయెట్టుచు ఫీము(. డచెడు తేన నామగూను సాగక పఆుదుచుండుననిభవయు. 

ఆరాజు = ఆఫీమరాజు,; తీదెవంబుల్ ఇస్వ ర్లలోక మును, అమ గేం[దుండును బో లెన్ 

ఆదేవేందునివల బేజంబునక్ =| పతాపము చే, విదర్భ దేశ ము౯ =విదర్భయ నెడు 

చేశ కును, ఏలుక = ఏలుచుండును-అన (6 గా స్పగ్షపట్రణమును దేవేందుండేలునట్లు, 

అరడు విదర్భ దేశమును బతాపముచే జేలుచుండుననిభాపము. దమచావ్వా 

యుండుజదమను(డను పేరుగలవా(డు, అయిన రిపసీ, సద్నరమునక౯ =ఆయిన ట్రై 

మహామునియొక ౪. మంచివరము చే, ఆర(డు=ఆరాజాు, క న్య కాలలామక్ ఇక 

న్యకామణినికాంచెక జక నెను-అనం7) నారాజు దమను(డను ముని, కేష్టునివర 

ముచే నొక కూ/తుంగ నెవని భవము. సర్వ... గరిమంబు-సర్పలోక =సమ _సలో 

కములందున్న, అంగ చాజ నీీలయొక్కం, సాభాగ్య = సొందర్యముయొక్క్కం, గరి 
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మంబుక =అఆఅతిశయమునుదమియించు కతమునక్ =జయించు కారణముచే, దా 

నినామళు = ఆమెయొక్క నామము, దమయంతియంచుక = వమయంతి యని? 

అభ భారతీ =ఆ కాళ వాణి, నొడి వెల =పలికెను అనగా సమ సదేశములందు 

న్న గ్రీగీలయొక్క._ సౌంద ర్యాతీశయయు జయించు కారణమున నాకొశవాశీ 

యే యామెకు దమయంతి యనెకి నామ ముంచినవని భావము.ధరణి వాధ=రా 

జూ! తద్దుణంబులు= వమయంతియొక్క్ల గుణరులమృపర్శింపక ఎవర్శించుటకు, 

అబ్దసూకీ కె ననుజనలువ కె నను,క కృంబు కా దుఇతరము కాదు, పలుకు ( బూంబో. 

డీకైనను=సరస్పతికై వను, అలవికాను=శక్య ఘుకావు.అవలగా రాజా! ఆ మె 

యొక్శ గుణములు వర్ణించుట (బ్రవ్మాకై నను, సరస్పతికై న నను దరముగాదని 

భావము. సమ స్పలోకంబు సృజించి మహాబుద్ధిమంతుం డనివిం చికొనిన బవ్హా 

యు, వాక్కులకు నిలయభూతయయిన సరస్పతియు, వీ రిరువునే దమయంతి 

గుణంబులను పర్టింప లేనప్పుడు తిక్కెఐ వారిసంగతి వెప్ప నేల? 

తే. విదువీ. హయం దలంచాల్చు కీ ఫె Fe కుక్ లకు 

నహహ!యెబ్బంగి సాటిసశేయంగ న నచ్చుః 

బశువు చేత. బుర స్కృృతిం శీ బడయ లేక 

చాపలంబున వ ర్హించు శే చబామరములు. 10 

టీ. పశువు చేతల =డమరీమృగముచేక, (నీచ జంతువు చేత ననియునర్గము) 

ఫురసృతిక౯ = గౌరవమును (ముందుగా నుందుకొనుటను నవియర్థిము) పడ 

యలేక =ఫొంద లేక, చాపలంబునక్ =చాంచల్యంబు చేతి ,ప ర్తించుజ[పవ ర్తి ంచు 

చున్న, చామరములు జచమరీ మృగ్గముయొక్కృ_ వాలములను, విదుపి. జవిద్వాం 

సురొాలయివ, ఆయింతి =ఆదమయంతి, లన్ =ళిరస్సునందు, తాల్చు వెండ్రుకల 

కున్ ఇథరిం చెకే శికోజములకు,ఆనావాజఆహో, ఎబ్బంగి౯ = ఏరీతిని, సాజటిక =సా 

మ్యుమును, చేయంగవచ్చుకీ = చేయవచ్చును? ఆనంగా సాటిచేయలేమనుట. 

ఇందు? జమరీన్ఫుగము చే చేనవవిక పశువు చేతి నని చెప్పుటలోను, విదుషి,యని దమ 

యంతికి విశేషణ ముచేయుటలోను సారిస్య మేమనం గాల బశువని చెప్పుటచే నీచ 

త్వము తెలియనిద్చును. కొన నీచమయిన జంతువుచేత నే గారఐఘుచే ముందు 
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ఇ నుంచుకొనంుడని చమురీవాఅము విద్వాంసురాలు కావున ను త్తీమక్వమున 

ధమత్వమునుు జక్క_ంగం టెలిసికొనుదున్న దమయంతిచే నతిగారషముతో 

దల్వయందు. చాల్ప(బడుచున్న శిరో జముల కెట్లుసాటివచ్చునని తెలియదల€? నవి. 

మతియు. నీచులచేతనై వ గౌరపము పడయలేనివి,చామరములు, విదాష్టంసురాల 

యిన [దమయంతి చేత నెప),_డుగ గౌరవింపంబదుచున్నపి శిరోజములు. ఇంత 

'శారతమ్యముండుటచే సామ్యము కుదురిదనుట స్పష్టము. 

క, పృష్టభాగమున ధరింపయుడేనవై పశువు చేతనుగూడ గారవము. పడ 

యలేక చపలత్పంబున6 (బవ క్రించుచున్న చమరీమృ* ముయొక్క_ 'వాలముల 

ను, విద్వాంసురాలయిన యావమయంతి తలను ధరించుచున్న శరోజముల కెట్లు 

సాటి చేయవచ్చును? అన(గా సాకి చెయ లేమనుట 

అలం- కావ్యలింగ ముం 

క్ర ఖుర క ౦డూాూ యనమిషమున 

హరిణంబులు సాంత్వెనంబు 4 నాపాదించుకా 

శ్వరుణి విగోచనములనే( 

బరిభూతము లై నత మచ శపలదృష్షులకున్ | 11 

టీ. తరుణివిలోచనముల చే? -తరుణి = సమయ ంతియుక్కు., విలోచదనముల 

శే౯= న్మేకములచేత, పరిభూతములు=తర స్మంంప[బడినవి, అయిన తిమ.. 

దృష్తులకుక్ -అయినజఅయినటి, తమ=రమయొక్చు., చపల=చలింఛుచున్న, 

దృష్టుణకుక =చూ పులకు, ఖుర... మివముక్ -ఖుర = డక్ గాలలోడ, , కం 

దడూయనజగోకుకొనుటయనెడి, మివమునక్ = నెపము చేర, నారిణంబులు= లేళ్లు, 

సాంత్వనంబుక్ జఅను నయమును, ఆపాదించుక౯్ ప యప =, ఆనయ, లోక 

ములో మానవులు విపదలనుగాని, యొక రిపలన నవమానముగాసి చెండి కలంతనొం. 

దుచున్నప్పుడం వారి స్నే హితులుశాని బంధువులుగాని వచ్చి మంచిమాటలచే 

నోదార్చి వారికలంతను బోకార్చుట సుఫసిద్ధము. అ శ్లు దమయంతి 'న్మేతములచే 

నవమానింపంబఐడీ చాపల్భము నొందుచున్న జేడికి న్నులను లన. దో 
క లాం కవాలా. పూ. అలలు. తాల. ఎల ల ల. య = 

* “తరుణీ విలోకనంబులి అని పొధాంఠరము. 
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షయం చెక్కలు వచ్చి యోదార్చుచున్నపని భావము. లేళ్గుమొదలగు 

కువ తమకన్నులు దురద వేయుచున్న ప్పుడు డెక్కరతో. నివారించు 

శొముట స్పభౌవము. ఇట్లుండ( వీశ్చరుండు దమయంతి చే తము చేత జయిం 

పంబడినందువలన6 ౫ లిగినప రాభ నదుుఖమును మాన్ఫుటేకే "డక్కాలు న్నే తముల 

యొద్దకు. బోవుచున్నవి కా9 దురద తొలంగంచుకొనుటకు గాదని చెప్పియు 
న్నాడు, ససుయంతి నేత సులు లీడికన్నులను మించియున్నపని ఫలితార్థ ము. 

తా. బేళుదమ యంతి యొక్క చే త్రముల చే దిర -%-రింపంబడి నతమ యొక్క 

చపల శేత్రములను డెక్టలతో గోయుకొనుటయ నెడుమిష చేనోదామ్చుచుండును. 

ఆలం-అపహ్ను ఈ. 

క." లలన కనుదోయి ముందట | 

నలనడ నలినంబు మలిన $ీమయ్యె ను వారిణం 

బులు *పూరి మేయ( దొణగాను 

గలివద్యుతి ఖంజ మయ్యె $ ఖంజనకులమున్, 12 

టీ లలన ..యుంవటక -లలవ=నమయంతి యొక), క నుదోయిముందటక్ 

ఇకనుల మొకి ,,_ మసుదుట, అలనడ? ౯ = ఏర్పడగా (అవగా దమయంతిక న్ను 

లయెదుట మ? యర్థము) వలినంబు =పద్మ ము , మలినమమయ్మొక జదూపషీ 

తదుగెమ్యెను. లోకి మున నఐమౌనిగునో నవారలు విచారింబుచే* గాంతి విహీను 

లగుట సవాజిము.అ కై దమయంతి చేతముల కీడు కాక యవమానంబునొం 

దె పక్షములు వి చారంబునం గాంసహీఎములగుటచే మొనంబుల మ్యెననిభాపయు, 

నారణంబులు= కే ళ్లు, సూారిన్ జగ జ్రైల్సి మేయక = మేయుటకు, తొణ గ 

మొుపలు "ప్కెక్టును, యుద్ధంబుల, బరాజితులయినవాకు గడ్డినోటంా అ చికొనినచో 

శ గువులనుండీ (పాౌణభయంబురాదని వాడుక. ఆబట్లై దమయంతి న్మేతముల 

చే. బగాజితములయిన కన్నులు గలలేళ్లు | పాణభయంబు గలుగకుండ గడ్డి మే 

య నారంఖించిన పనిభౌవము. లేళ్ళకు స్వ భాఐని్ధమయిన గడ్డి మేయుటను వతు 

* “వారిణంబులు బులుమేయం దొడంగను.'” ఆని పాఠాంరేరము.* 



1834 శృంగారనె మధము 

పలన (బాణభయంబు రాకపోవునిమి త్తమని కవి యూపాంచినాండు. ఖంజ 

నకులముక = కాటుక పిట్టలయొక ),_ సమూవామును, క లితద్యుతి ఖంజము-క లి 

త=జఒప్పుచున్న, ద్యుతీ= కాంతి యొక్క, ఖంజము= నాళేనముకలది (అనలా 

శాటుక విట్టల కాంతి యంతయు నళించెనని భావము) అయ్య౯ జ ర యొను. 

తౌ. దమయంతిమొక్క_ న్నేతములచే జయింపంబడి పద్మములు కాంతి 

హీనములగుచున్న వి.ఆశ్లే లేళ్లు పరాభవరున పూరిని నోటగణచుకొనుచుం డె 

ను. మజేయు నామె నే తెములు శాటుక పిట్రలను గాంతిహీనములను గొ 

జక్రేయుచున్న వి. ఆలం-వ్యతి రేక ముం 

తే, RE Ce సాశరము వారించి 

* చేనినాండు విధాత యా శ చెలువమోము 

నడిమిరిర్యధంబునందు( గాశీనంగ వచ్చు 
ఖనిఖనీలిము యది నిదశేర్శనము గాదె. 18 

టి. విధారతీ=బహ,ఆ చెలుపమోము= ఆదమయంతి యొక్క_ ముఖమును, రాజ 

బింబంబునందుక =చంద్రబింబమందున్న, సారముక్ =నిగ్లును, వారించి =తీనీీ, 

చేసినాడు = నిర్గించి నా6డ్ఫువడిమిరం[ ధంబునందు౯ ఇచం దబింబముయొక్క_ 

నడుమనున్నక న్నమునందు, కానంగక వచ్చు = క నబడుచున్న ,ఖని =గోతియొ 

కథ, ఖి= అవకాశ యుయొకి _,నీల్మ= వల్ల (దనము, ఆది=ఆనల్ల (దనము, నిదర్శవ 

ము=ద్భష్టాంతము,కా బె= కాదా (అవుననుట.) అనగా (బవా దమయంతి మో 

మును జేయుటకు. జం[దునిలో నున్న సారమునంతను వీయుటనిజము. కావున 

చ చం(దబింబంబు మధ్యభాగ ంబునందు సారముతీయుటనవలనం గలిగిన నల్లని 

యపకాళము నిదర్శన మగుచున్నది.చందునియందు స్వభావసిద్ధదమయినమచ ను 

దమయంతి మోము నిర్మించుటకయి (బన సారము తీయగ” నేర్పడీన గోయి 

యని కవి యుల్చే)క్షంచినాండు. దమయంతి ముఖము నిస్క్టలంక మగునిం 
దుపారమువంటిదని ఫలితార్థము. 

మ గోన. అతాయ వునప్తమ్రునవుసనా- అనా సాతాను. అసధాా వాలా ఇఖాభకతవను భా భజన గా వాపుతో తల ఇం కనవా నకుల చా హోనానననననను. టాస్ ల 

జో వేసినా(డొ *” అనిపొశాంతరము, 
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తౌ. (బహ దమయంతీ దేవిమోమును జేయుటకు జం[దబింబమునం 

దున్న సారమునంతను దీసియున్నాండు. ఆతీయుటవలన  నాబింబమందొక 

రంధశముపడి నల్ల గాంశానవచ్చుచుం డెను. అందుచేతనే యాస్టలమునందు( గా 
నవచ్చు చున్న నల్ల (దన ముక (బ్రహ్మ చం దబింబమండున్న సారమును దీసీయు 

న్నాండని నిదర్శన ముగా జెప్పవలనుపడుచున్న ది. 

ఆలం- కావ్యలీంగ ము, ఉన్చేతు. 

క, (పవిలేపనపాండిరమును 

నవలాంఛననోమయా౨చశనము నగు రాకా 

ధవళాంశునుండలము విధి 

నివాళి సేయును లతాంగి $ నెముగమునకున్, 14 

టీ. విధి=(బహ్మ, లతౌంగి నెమొొగమునకుక్ = దమయంతియొక్క_ ముఖ 

మునమ్కు (పవిలేపన పొండరిమును- పవి లేపన = పిష్టోదక మువలె, పాండరమును= 

"లెల్లనిదియు, ననలాంధనగోమయా౦చనేఘు - , శ=కూతీనమయిన, లాం౦ఛన = 

క ళంక మ నెడు,గోమ ఊవూంచవ ము=గోమయపూజలోలిగినది; అగు ... మండలము * 

ఆగు=ఆయినట్టి, రా కా =పుక్నమనాటి, ధపళాంళు ఇచం దున యొక, మండల 

ముక్ =బింబయును, నివాళి సేయును =ఆరతియి మృను. లోక ములో సుందర మైన 

పస్తువులణ దృష్టివోనకు తిగులకుండుటకై. విండినీటిత్ లహాడియున్న మట్టి 
పారేమునందు గోమయశును బూజించి దిగ (దుడిచి పాఅవేయుట (పసిద్ధము. 

అస్లే _బన్నా వమయంతిదేవి సుందర మెనముఖమునకు దృస్టిదోవము 

తగంకుంతుఏశకై రవకరణముల చే దెల్లనిదియు, గోమయమునంటికళంకము కల 

దియు,నగుచం(దబింబమ డి మట్టి పా(త్రముతో దిగ (దుడుచుచున్నా (డు. ఆన 

శా బున్నమనాటివం దబింబ మామె ముఖమును బోలలేదని భావము. 

తా. వీంజినీటీపలెల చెల్లనిదియు( గళంకమనెడి గోమయ వూజక లదియు, 

నగు ఫున్నమవాటిచందబింబమును (బహ దమయంతీ ముఖమునకు నివాళి 

యిచ్చును. 

అలం- సాం? రూపక ము, 
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సీ, “జగము లొక్కుమ్మడి $ సాధింప నె _త్రీన 

రతిమన్మ థులవిండ్డు $ రోముణిబొమలు 

కాంతిని గ గ మీదు కానుమావనముల 

కుంభ స్తవము లింతి *+ కుచయు౫౦బు 

నడు మింత యలికేల + దొడ్షికి పట్లినధాత 
యంగుళి శేఖ లశీభాస్యవళలు 

యువమవోమృగ రాజి $ దవిలింపం వర్చిన 

మదనవాగు5 లిందుశవదనవకురులు 

తే. బాల్యతారుణ్య సీమావి$ భాగమునకు 
నజుండు (వాసిన రేఖ తశన్వంగియారు 
భానువరమునం బడిసిన పంక జముల 

యపరజన్మంబు పూబోడి శ యడుగు లధిప. 15 

ట్. రమణిబొమలు= దమయంతియె. కు_ కనుబొమ్మలు, జగ ములు=లోకము 

లను ఒకు. మడి =ఒక)_మారుగా, పాధింపక =జయించుటకు,ఎ త్రిన.. విం 

డ్ల్వూ ఎ తిన=తాల్చినట్టి, రతిమన్య భులవిండ్లు =రతివ న్య గులయొ! »,- చాపములు, 

ఆన7ా దమయంతి యొక్క కనుబొమ ల ళోక మున మోహింస( జేయదగినంత సౌం 
దర్యము కలిగియున్న వనుట, ఇంతక చయు? ౦బు = నమయంతి యొక ౫ పాలిండ్లు, 

"కాంతిని క్ష్యృరనము= కాంతియ నెడి నదిని, ఈదు... స్టవములు - ఈ-దుఇ ఈ(దుచు 

న్నటి, కామ మౌపవముల ఆ కాము మౌవనగులయొకి స, కుంభ ప్లవములు ఆకుం 

భములపంటిపడవలు, (అనయా శరీరనుందున్న కాంతి (షవావామునందు గొ 

మయాాపనము లీ(దుచుండ౯గా వానికి దమయంతి పాలిండ్లు ఈ(దుటకు సాధన 

చుయిన కుంభములవలి నున్నవవి భావము. ఇందువలన దనునుంతి మిగులలావ 
తో దన. నారాల. న ము అల కాను. 

శ రత్రివల్లభుని విండ్లురమణి బొమలు” అనిపాశాంతరము. దీనికంటే 
రతిమన్ర సుల విండ్లనెడు పాఠ మె సంస్క్ఫతమునకు సరిగానున్న ది. “ధనుకీ 

రతిపంచబాణయా రుది తే విశ జయాయ రద్భువా”" అనిసంస్పృతము. 
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ణ్యనితి శుని చు, నా మే కువయులు' సంభ ములవలె మిగుల € బెద్దవయి (పకాళిం 

a జు జ: ( య లచ (| చుచున్న ననియు, స్పష్టమగుచున్నది. అబ్జోస్యవళులు - అబ్దాస్యజపద్మమువంటి 

మొళయుగ లదమ మంతియొక),_ , నళులు=కడుపుమో (ద నున్న ముడుతలు, నడుము, 

ఇంతీయని=ఇంలేయని, శీలన్. హొ సముచేే తోొడికి,.. రేఖలు - తొడికి= 

ఓ కినిపట్టుకొనిన, ధాత=[బవ్మాయొక్క, ఆంగుళి రేఖలు = వేళ్ళయు తుడు చే 

ల ఫై దమయంతి యొక గ-వళులుబవా నడుమింతీమా (రీచేయనిచే 

తినో శీలింనిప పట్టుకొన ౫ చేతి రావీడిదలనం బడిన వేగ్గ్గీ (ల లవ లెనున్నాఐనుట, 

నుచీయు సమయంతియొక్క్ళ_నడు ము గుఖ్స్8+గని కి ముడుచున్న వనియు,వళుల బే 

మిగులమనోవార ముగా నున్నదనియు భావము, ఇందువవనకురులు - ఇందువ 

దన= వందు;వంటి మొగముగల వమ ముంతియొక్కా, కుతిలు ఇతల వెండుక అం) 

యుసగునోమృగ రాజిక్ _ యున=ఏ న్నపయస్నుగ ల జనుల యొక్కు_, మనిన 

చిట బుంవెడి, మృగ = లేళ్ళ యొక్క. రాజి జఇసమూహామును, తివిలింపక =చి 
చర్ + mM ? 

కి_ంచుదుమె, తీర్చనమదన వాగురలు-తీర్చీన =ఐప నట్టి మదనవాగుర లుజవు 

నఖ యొక్కపలలు అనం౫ా దమయంతి కేశ వాశమ్బు సమ _న్రమయిన మౌన 

వులంముక్కె. చిత్తిగులను బంధించుటకు మన్న ఘండు పన్ని వట్టి లలవలి6€ (బకా 

శించుదున్నుపవి భె'వ బు సమయంతి కేశ యిలందగోిని మాపాసముదశున ముం 
గ్గ క్ట తార | 

SEN మునోవారము గా సున్న అలి ఫలి తు? తన్నంగియా రు-తిన్వంగి=కృ 

శింది శంరిముగల దమయంతరాొమక్క, ఆరు=నూ6 గారు, బాల్య... విభాగము 

కడ - బాలక చిన్న తెన యుణుకి హశ్రాయు, తారుణ్య ఇ యౌవనముయొక శ్రాయం, 

అమౌొ ఇచా సును, విఖా*మునకుక = ఏర్పాటు చేయుటకు, అజాయ = (బహ 

(వాస చేఖజ వాసిన సట్టిగీ రయ, అనగా దనుయంతి యొక) _నూ6 గారు, చిన్న తన 

మునకీ యెకౌవశ ముని, నడి మువాద్దు చం టు చేయుటకయి (దైవ వానీన 

గ్లీంతెబ శె వెంయుచున్న దన ట. పాం తాల కోండి మడుగులు 

=దముయంతియొక.. పాదములు, భానుఐర మునక'= నూరు: డిచ్చినపరము చే, 

పడనసిన,.. జన్మంబు - పడసీన= పొంది నట్టి, పంకజముల =పద్మ ములయొక). , అప 

గణన ౦బు = రెండపజన్మ "చు.-తళనంగాం" బద్మ మేలు' దదయంతిపాదములతో సరి 

అక ర 
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శాలేక నూర్యునిగూర్చి తపంచాచరించి వరమునొంది తత్ప్ర భావము బే రెండ 

వజన్ల మందు దమయంతి యడుగులయినపనుట,మళజియు దమయంతిపాదములు 

పద్మములకం కు మించిన సౌందర్యము శలపనిభాపము. 

క జలదుర్గస్థ మృణాళా 

వలిజిత్క_ మనీయబౌహు + వల్లరి యగునా 
జలజానన *నీకుం దగు. 

బలుకులు వేయేల యధిక్ * బలశె "ర్యనిధీ. 16 

టీ, ఆధిక బలశౌర్యనిధీ- ఆధిక = గొప్పద యన, బలజబలమునకును, శార్య= 

పర్మాకిమమునకున, నిధీ= స్థానమయినట్రి నలమహారాజా! పలుకులుజమాటలుు 

చేయేల? వేయియెందుకు? కల. ఉపల్ల రి+జలనుర స = జలదుర్గమందున్న, మృ 

ణాళ = తామరతూండ్లయొక్క, ఆవళి=సముదాయమును, జిల్ ఇజయించినట్టి, 

కమనీయ= మనోవారమయిన, బాహువల్లరి = బాహులతలుగలది, అగునాజిల 

జానన = అయినట్టి పద్మమువంటి వెంగముగల దమయంతి, నీకున్, తీగున్ =లీగి 

యున్న ది. 

తా. ఓనలమహారాజా! "పిక్కు_.నూటలతో నేమి[పయోజనము? తామర 
తూండ్లకం టె సుందరమయిన 'ొహువులుగ లయ్యో ఈయాదమయంతి యన్ని విధ 

ములచేతను నీకు భార్యా నుండుటకు. దగియున్నది. 

క, కకక కొలథ ౦బులకును 

బాొటి యగువధూటిమెటుగు( శే ఛాలిండ్రు నిరా 

ఘాటస్ఫురణ( పభ యను 

నేటికి, జక్క_వల?కవవ 3 హీ విరాజిల్ల౯. 17 

టీ, వధూటి మెఆటుంంగుపాలింద్లు _ పధథూటి =దమయంతియొక్క., మెణు(గు 

పాలిండ్లు =(పకాశించునట్లి స్తనములు హోటకళలశంబులకును = బంగారుకుండ 

ఈ గోనీశేరగు”” నని పాశాంతరము. 

+ జక్కవలకపయయివి రాజిల్లికః అఆనిపాశాంఠరము. 
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లకు, పాటియగుక్ = నరివచ్చును, వధూటి మెటు6ంగు.బాలింద్లు = దమయంతి 

యొక్క_కుచములు, నిరాఘాటస్స్ఫురణ, పభ - నిరాఘాట = నిరాటంక మైన, 

స్ఫురణ జనిం డారిన్వ (పభ =కాంతి, అనుశేటికిక = అనునట్టినదికి, జక్క_వలక 

వసహిక్ ఇ చక వాక పతులజరేఐలె, విరాజిలెక = (పకాశంచెను. అనయా 

దమయంతి కుచములు మనోవారమయిన శరీరకాంతి యనునదికి. జ కవాక ప 

తంలపలె నున్నవనుట, చక్రవాక సక్షీద్వయముచే నది (పకౌళించుచున్నట్లు 

'కుచకుంఛభములచే దమయంతి శరీరము (ప్రకాళించుచున్నదనిఫలి తార్థము. 

తౌ. దమయంతి పలుందగుబ్బలు బంగారుకుండల కీడుచేయపచ్చును. మణి 

యు నవి దమయంతియొక్క్ట_లా పణ్యమ నెడీ _పవాహమునందు వెలయునట్టిచ క 

వాక పతులవ లెనొప్పుచుం డెను. 

ఆ ఆలం-ట పమ. 

తే, వలుందయును వటువయుం గాంగ శ నలినభవుండు 
భీమభూపాలపు త్తి కిం $ బిఆు( దొనొ 

నర్క_రథ శిల్పశితేం బుశేప్పాస్తు తేరు 

నేక చ(కొంబు సేయ నూేహించి యొక్కొ. 18 

టీ, నలినభ వుండు=|బహ్మ,అర్క_రథ శిల్పశి షక్ =అర_,సూర్యనియొక ్మ, 

రథ=రథముమే, శిల్ప= చేయుటయందలి, శిక్షల జఅభ్యాపము చే, పుష్పా సుజ 

ఫుష్పు మే బాణముగాంగల- అన౮గామన్య గునియొక్క, తేరు=రథమును, నీక చ 

(క్రంబు=ఒక్క_ కేద్యకిము శిలదానిగా చేయక ఆ చేయుటకు, ఊహీంచియొ 

కొ-=ఊపీంచియే కా౭యబోలును, భీమభూపాల ఫు శ్రీకీన్ ఇభీమర? జాయొక్క_ 

కూ6(తురయిన దమయంతికి, పీతుందు జనితీంబము), పలు(ద యును= పెద్దదియుంను, 

ష్మృటుపయంను=గుం డనిదియు, కాగ౯ =ఆగునట్లుగా, ఒనర్చి౯ = చేసెను, 

అనగా దమయంతి పీఆంందులొక్క_టేగను జ,కాకృతిగను నుండి మన్మ 

థునిరథచికముఐలె నున్నవని భావము. దమయంతికి లోకములను మోహింపం 

బేయుచున్ననితంబము కలదని ఫలి తార్థము. 

అలం-ఉ ర్చేేక్ష. 
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రౌ, (బహ నూర్యునియొక్కరథము నొక్క దకముకలచానినిగాం జేసియం 

న్నాండు గావునమన్మ నుని బుక). రథముగూడ నొక్కచ్యకముగల దానినిగాం 

జేయకూహిం చియే "కా (బోలును, వమయంత యొక్క నితంబమును పెద్దది యే 

గునట్లు గాను గుం డనిడి గాను బేసి యున్నాడు. 

+*చు, వనజా లేశ్షణ యూరుయుగ్యమున లాశవణ్యంబునం గేళికా 

ననసం! కందన పట్టణ పకట జఫన్యస్థానలకార ౦భ లక్ 

ధనదాపత్యి తపఃఫల స్పనుల నశీత్యం తాభిరామాంగుల౯ా 

మనుజాూధీథ యధఃక క రించుంబొగ డ౯శమాబోంట్లుకుక౯ాళ క్యమే. 

టీ, మనుదాధీశ =నలమహోరాజూ! వనజా లేక్షణ=పద్యములవంటి నే తెములు 

గలదమయంతియొక్మ్య, ఊరుయుగ యున్ =తొడలయొక్క_ జత చేరిను లావ 

ణ్యంచునక్ = సౌందర్యము చేతను, శేళి.. స్థానల్్ - కేళి కానన= ఉ ద్యానవనములు, 

సంకందన= 3 వేందునియొక్క, పట్టణ=న% రము-ఆన6౫ా స్పర్గమనుట్క పకి 

ట=పద్ధమయిన, జన ప్టౌనల౯్ = జిన్మ భూములు శాంగెలు రంభల౯ = అన(టుల 

ను,స్సర్గమందును, నుద్భానఐన ములందును బుట్టిన రంభా స్తంభ ములు దమయం 

ఈయూరువులకు సం పోల వని భావము, “ఇందు గేళి శాన నై “సంక ౦వన 

పట్టణము అని వెప్పటలో సార స్య మేమవలగా నట్టి (పసిద్ధస్థలంబులం. బు 

ట్రిన యన6టి చెట్టు మిక్కిలి మేపు గాను పారు వృద్ధిపొందును. కా 

న యటైచోట్లం బుట్రన రంభ స్తంభములే దమయంతి యూకువులంబోల గీనప్పు 

డు సామాన్య స్థలంబుల( బ్యూనవి బొత్తిగా నాటి చంచ లీపన్న సారస్యము తెలి 

యుచున్నది.లాఐణ్యంబునక = సౌందర్యము చేధనదా... _స్తనులక్ శథనది. ఆకు 

బీరునియొక్క., అపత్య = కుమామనయొక్క_ - ఆవ (గానలకూపుని యొకొ_ యనుట, 

తపఃఫల= రహః ఫలరూప మైన, స్తనులక కు చిరులుగల,ఆర్యిం తాళి రామాంగులక్ 

- అక్యంఠ= మిక్కిలి ఆఫి కా మ=మనోవార మైన, అంగులక్ ఎ దేవాముకి ల శ్రీ) 

లను ఆనా. గంభాదులననుట, అధఃకరించుళ ఇతిరిస్క._రించును, పొగ డక 

ఆపొగడుటకు, మాబోంట్లకుక్ , కళ్య మే=జరరమా? 
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తా. ఆదమచుంతి తవతొడల చేతం గళి కాననములందు స్వర్గమందుంబుట్లిన 

రంభా స్ప సంభభఘులను జయించుచున్నది.! సౌందర్యము చే రంభ మొదలగు నచ్చ 

రల దిరస స్కరిర్యదుచున్న ది. ఆక్టై దమయంతిని మేమెళ్టు పర్లి ంప(౫లము? 

మ.“మృదుకీతిం బతీపాసరంబు గమిక శ రీ ర్మభూత హా 

నద కాం తార పురీశిభో చృయుండనై నై కాద్భుతశ్రీజిత 

(తిదినం[ై నవిద॥ ఫ్థదేశ్ మున నాశీకీరత్ని ముంగాంచితి౯ా 

సదసశ్సంశ యగోచరోదరి ' వ రీత్సంపూర్ణ చందాంననన్. 20 

"ట్రీ (పతివాసరంబు = (పతిదినమందును, మృదుకీతిక్ = తగినవిధముచే,గమి. 

కవీభూత ...ళి లోచ్చయుడ నై -గమికరీ, భూత =గమనవిషయమ్ములెయున్న 

నా నా=అ నేక చులయిన. న దీ=నదులునుు వద =సము(దములును, కాంతౌరజ 

అరణ్యశులును, ఫురీజనగ ర ముల్కు శీళోచ్చయు (డల్ .ఐ=ఐపర్వత్ ములుగలవా€ 

డె వు చ ప గ ఇక జస నేక శె న ఆద్భుత = వింతేవస్తు 

వుంయొకి)_, (శీ=సంపద చేత, త ల! (తిదెవంబు = సృర్గపురయు. 

సలద్కివశపీవర్భ దేశే మునళ్ = వినట్టివిదర్భ దేశ మునందు, సదసత్ ,.. దరిక్ -సదస 

త్ జయన్న దాలేదాయ నెడ్రీసంశే యజసం దేవామునకు, గోచరజవిషయ మెన, ఉద 

రిక = నడుత్లుగల దానిని, శరత్సుంపూర్ణ రచంచాననక్ _ శరత్ = శరత్కాల. 

మంపలి, సంవూర్లీ ఇంద ఇనిండుచం| దునపంటి,ఆవనల్ =ముఖముగల దానిని, నా 

రీ రత్నమున్ = ససిరట్ని మైన దమయంతిని కొంచితిక్ = చూచితిని. 

తా, ఓఠాజూ![[పతిదినము“ నేను సమ స్తనదులను సము.దములను అడవులను,. 

మొదలగువానిని జూండబోయ్యి, స్వర్ణముకం కొమించియిన్న : విదర్భ దేశమునందు 
శర క్కా_లచందునిపంటి మైోముకలదియు, నున్న దా. .లేదాయనెడి సందియము 

ను గలుగంజేయునడుము గలదియు నగు దమయంతిని జూ చితిని, 

మ. కమ లేందీవరవండ్న మంకితిలస $ త్కాసార సేవారతి౯ 

బిక్ష నీ కృతే ర శ కంటికా విదర్భంబున౯. .21 
న. 

ఆలనా వాజధాాడా నానా యులకాలానాద లుల. 

* ఈప పద్యచు కన్న పతులయందు గానరాదు. 
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రమణిం బల్లవ పాణిం బద్భ్మన యన౯ $ రా శకేందువించాననకా 

సమవీన స్త ని నస్తినాస్తివిచికి! త్పాహేతుళాతోదరిన్. 21 
టీ కమల...రతిక్ -కమల = పద్మనులయొక్క_, ఇందీవరజనల్లగ లువల 

యొక్క) వండజ=సమూవాముచే, మండిత = అలంకరింపబడిన, లసత్ =(పశా 

శించుచున్న, కాసారజసరస్సులను, నేవా= సేవిచుటయందలి, రతికొ= ఇన 

ముచే, గమికరీ ర కృతీ గాక నీవ్బృతుండ నె- _గ మికరీ రకం ఆ గమనవిష మము 

యున్న, నై గెక=ఆ కున నీవృగు(€డను+ఐ = డెశ్రములుక లవా(డనె. 

ఆనయగా సమ స్తదేశములను దెరుగుదువ3 భావము. విదర్భ ంబున౯్ ఇవిదర్భ దేశ 

మునందుు పల్లవ కా జ చిగురాకులనంటి చేతులు? ల దానిని, పద్తనయనక_ = 

పద్మములవంటి "న్మేతములుగల దానిని, రాకీందుబిం'బాననళ - గాక = పున్న మనా 

టి, ఇందుబింబ= ఇ దడబింబయువంటి, ఆనవక్ జముఖముగలదానని, సమఫీన స 

నిక్ =సమానములౌన బలినిన య. అ చి న దరిక్ -అన్సీ చా సీ 

అరూన్నది లేదు డి, విచిక త్నా= సందియమునకు, హేతు = కారణమైన, 

శార్=కృళించిను జదర్క్ Son రమణిక =వమయంంతిని, కిం 

టిక =చూచితని. 

తా. ఓనలా! చేను గానారములనుజాడ వేడుకతో సమ _న్లజేశ ములను 

దిరుగుచు, విదర్భ దేశమునందు జిగుుపంటీ చేగులుకలదియం (6 బద్మములపంటే 

"న్మేతములుగలదియు( బున్నమచెందునివంటి మోముగ లదియం, బలిసీన_స్తనము 

లుగలదియు ఉన్నదా లేదా యనెడిసందేహము గలిగించు నడుకముగలదియు 

నగు దమయంతిని జూచితిని. 

వ. కాంచి విబుధపురపురం( ధీ రామణీయకం బీరమణీరత్నం 
బు ముందట నిస్పారంబు పొమ్మనియును, విధాతే చి త్తింబు 

న నీ మత్తకాశినికిం దగినయు త్తముం డగువరుండెవ్వండు 

గలిగి యున్న వాండొకో యనియును, జింతించుచు. గొంతెత 
డవు నివ్వైజుపడి చూచుచుండితి. అనంతరంబ యనురూపలా 
వణ్య రేఖాసంపన్నుండై న పిన్నవయసురా కొమరుని నవలో 
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కింతు నని లోకాలోక పర్యంతం౦బుగా నీలోకం౦ంబు విశ్వంబు 

నుం బరిభమించి యుర్వీశ్వరకుమారకులనెల్లం బూర్వ 
పతుంబు గావించుచు వచ్చివచ్చి యిచ్చోట నిన్నుం గనుం 

గొని సిద్ధాంతీకరించితి. సాదృశ్యనిబంధనంబై. వొడమిన సం 

స్కారబోధంబున: జిక కాలావలోకిత యగు నబ్బాల యిప్పు 

కు నామనం౦ంబునం బొడ గానవచ్చుచున్నయది. 22 

టీ. కాంచి= గూచి, విబుధ... రామణీ యక బు - విబుధ పుర=ఆమరాపతి 

యందున్న, పురం! ఫీజఅంత; పుర న్లీ)లయొకి b= రామచణీ యక ౦బు=సౌంద 

ర్యంబు, ఈ రమణీరత్నము ముందటక్ = ఈ న్లీరీరక్న మునెదుట, నిస్సారంబు 

=సార ములేనిది, పొము,అనియు౯్ =అని పలుకుచును _ ఆవ(౮౫ా డేవతాకాం 

తలయొక్క_ 'సౌందర్యముకి ౦కు, దమయంతి సౌందర్యము మిక్కిలి యధిక మైన 

దని భావము. విధాత =| బహ్హ చి త్తంబునక్ ఇమకక్సునందు, ఈ మ త్తశాళిని 

కా =ఈ స్త్రీకి తిగినయు త్రయండుజత్గిన స త్తమే(డు, అగు వరుండు=వఐనట్టి 
భర్త, ఎవ్విండు = ఎవడు, కలిగియున్న వాడు ఒకో =కలవాండో, అఆనియును = 

అనుచును, అనగా (బహ యీశాంతాలలామకు( దగినపరుని చెప్పని శేర్ప 

జీ చియుండునో యనిభావము. చింతించుచుక =ఆలోచించుచు, కొంతతడవు, 

నివ్చె అపడిజఅద్భుతి పడి, చూచుచుండి తిని. అనంతీరంబ, అనురూపజరగిన, లా 

సణ్య రేఖా = సౌందర్య శేఖచ్చే సంపన్నుండు =ళూడినవాండు, ఐన వీన్నవయసు 

రా కొమరునిక జవనట్టీ జప్పనము గల రాకుమారుని అవలోకింతుక = చూతును, 

అని లోకా లోక పర్యంతేంబు గాక్ =చకవాళపర్వతమువాద్దుగాగల, ఈ 

లోక ౦బుము, విశ్వంబునుక్ జఅంతయు, పర్మిభ మించి=తిరసిఉర్వీశ్యర కుమారకు 

ల౯్ +ఎల్లక్ = రాజకుమారుల నందటేని, పూర్యపక్నంబు- కావించుచు్ =పనికీ 

రారని పలుకుచు, పచ్చివచ్చి, యిచ్చోట౯ ) నిన్నుక్ , కనుంగొని = చూచి, 

నీద్దాంతీక రీంచితీని ఆ న్ధిరపణి చితిని, సాదృళ్యనిబంధనంబు +వి=సామ్యము చేబద్ధమ 

గుటంబట్టి, పొడ పుననంస్కా-ర బోధంబునక = కలిగినసంస్య్మా-ర జ్ఞానంబు 

చే, చిర కాల + అపళోకిళి=చాలకాలకు (కిందటంజూడం బడినది, అగున బ్బాల 
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=ఐినయాదమయింతి, ఇప్పుడు, నామనంబువక్ , పొడరిశానక్ , వచ్చుచు 

న్నది అనం గా... సమానము మైనవస్తువులలో నొక దావినిచూచినప్పుడు రండవ 

ది తలంపునప్ పచ్చుట, (ప్రసిద్ధము. అశ్లు నలునింజూచుట చేత అతిసతోసరిమమన 

దమయింతి తిలంఫునకు ఐచ్చినదన భావము. 

క, దమయంతీకిలికీంచిత 

మమృ తాంశుకులావతంస ! శీ యలకించు నిను౯ 

- విమలతరతాంషోరము . 
రమణీర మణీయకుచభ రంబునుబో లెన్. 28 

ట్. అమృతాంశుకులాపతంస - అమృతాంశు = అఆమృతమ గుమయిన 

శిరణములు గలవానియొక్కా, అనలా, చిందునియొక్క, , కుల=వంళ ను 

నకు, ఆపతంన - భూపషణమువంటి, నలమపహీధవా ' దమయంతీ కిలికంచితమయు 

_దమయంతీ=జ దమయంతీ దేవియొక్క., కినికించితేము =ళ్చం గార ఫ” పఏణుఐంన 

బుట్టిన చేష్ట విమలతర= మికి),_ లిన ర్మలమైన, తారహ రముజము త్యాల హారనులు 

గల్కరమణ్రీ... పో లె౯'.రమణీజదమయంతిమొక్క్క , రిన ణీయ=మనోవార'మ్రైన 

కుచభరంబును+పో లక = _స్తనములయొక్క_ అతిశయము లె స్కై నను£ =ని 

న్ను అలరించుక = సంతో వ పెట్టును. 

తా. ఓనలమహారాజా! దమయంతీ ఇవియొక]_ శృంగార బెన్ష తారహా5 

ములుగల యా మె సనాతిశయము సంతోష. పెట్టివట్లు నిన్ను సంతేనింప్చేయ 

గలదు. అలం. దృష్టాంతము. 

తే. సౌరభమా లేనియట్టి పవ్పంబు వూ లె 
గండు(గోయిల వెలిమెన $ కానవ్రో'ల 

ఉి..... 

నధిప ! దమయంతితోడి సోఖ్యంబు లేని 

నీదు సౌందర్యవిభవంబు $ నిష్భలంబు. “24 

టీ. అధిపా జ ఓరాజూ, దమయంతితోడి సఖ్యంబు జదమయంతీడేవిగో 

చ్నీహము, లేని, .?విభ పంబు- లేన= లేనట్టి, నీదు జసేయొక స , సొందర్యవిభ వల 

టు=సౌందర్యసంపదో సౌరభము = పరిమళ ము, లేని ' యట్టి పున్నంబుపో లె౯ = 
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లేశట్టివూవువలెనుు గండుకోయిలజమగకోకిల), 'వెలిజదూరము, వినకానవో 

లెక =ఐనట్లే యడవివలెను, నిన్భలంబు = (ప్రయోజనము లేనిది. 

తా. ఓం+జా! దమయంతితో స్నేహములేనట్టి నీదుసౌందర్యముపెంపం 
తయు పరిమళములేని పుప్పముపలెను, కోయిలలేనివనమువ లెను వ్యర్థము. 

అలం = వినో క్రీ. 

వ, కావున నిఖలవై మౌనిక నికాయకామ్యుమాన యొన నమ్మాన 

నతికి నిన్ను ౦గూర్చ నాకు నేర్పుగలదు.అకొ_మ్లనెమ్మనంబున 

నిన్నుం దక్కందక్కొరుం బరి(గహీంపకుండునట్లుగా భవ 

ద్దుణంబులు (పశంసించెద. నన్నుం బనిగొమ్లు లెమ్ము. కా 

ర్యంబునన యార్యులు నిజ పయోజనంబు నెజీంగింతురు గాని 

మాటలం (బకటింప రని పరిన్ఫుటంబుగాం బలికిన. 25 

టీ. శావునక = శాంబట్టి, నిఖిల... కామ్యమాన = నిఖిల = సమ న 

మయిన, వైమానిక = దేపరఠీలయొక్క_, నికాయ = సమూవాముల'చ్చే కామ్య 

మాన = కోర (బడుచున్న ది, ఆయిన యమ్మానపతికిక్ ఇ అయినట్లిదమ యంతి 

తో, నిన్నుక్, కూర్చళ్ =సంభటించుటకు, నాకు ేర్పుగలదు, ఆక్కొ_మ= 

ఆదమయంతిళీ నెమ్మవంబునక్ జమనస్సు చే, నిన్నుక్ , రకగ్ళక =నిన్ను విడి 

చి తక్కొారుక౯్ ఎమతియొకరిన్సి పర్మిగహింపకజవరింపక, ఊండునట్లుగ్భా భవ 

త్ +గుణంబులను=నీయొక్క_ సద్దుణములనుుపళంసీం చెదక ఇజపొగ డెదను, ఆన 6 

గా-దమయంతి మనస్సు నీయందే లగ్నృమగునట్లు నీగుణంబులను కొనియా 

"డెదనని భావము, పనిగొమ్థుజపంపుము, లెమ్ము, కార్యంబునక + అజ కార్యమువే 

తనే, ఆర్యులు = పెద్దలు, నిజ పయో జనంబుక్ = తొమువేసీన ఫలమును, ఎటింగిం 

తురు గాని= తెలియ జేయుదురుు శానిమాటలక్ ,| పకటింపరుజ వెల్లడి పంపరు, 

అని, పరిస్యటంబుగాక్ ఇమిక్కి.లి స్పస్టముగా, పలికినక్- = మె పద్యముతో 
నన్వయము. 

తే. అఆద్విజాధిపువలన సంశేపా_ప్త నుయిన 

10 
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వాక్పుధాఛార. గోలి భూశేవల్లభుండు 

లలితలీలం ద దుద్దారశలవము ఫ్రైలె 

మొలకనవ్వు వహిం చె గఫమ్మోవిమాంద, 26 

టీ. ఆద్విజాధిపుపలనకొ - ఆవాంసవలన్క సం|పౌ ప్తము = లభించినది, ఐన 

వాక్సుధా ధారన్ = అయినట్టి వాక్యయులాడి నుధారసమును, భూవల్లభుండు = 

నలమహారాజు, కోలి=ఆావి, లలిత జసుందర మెవ,లీలన్ =విలాసము'చే, శమ 

విమోందన్ =అధరో స్ట ముమి (ద, వెంలక నవ్వు ఆ మంద హాసము, తదుద్దారలవము + 

పో లెన్, రత్ =ఆతౌవిన సుధారసమును, ఉద్గారజ వెళ్ల((గక్కుటపలన౬ బడి 

నట్టి, లవము+-ఐో లెన్ = లేశ మువలె నే, పహీం చెన్ జ పకాళించెను. నవ్వు తెల్ల 

శా నుండంననుట కవిసమయనిద్ధము. కాన నది 'తెల్లనియమృత లేశమువలె నున్న 
దని భావము. 

ఈ. నలమహారాజు వాంసముచెప్పీన వాక్యము ల సెడియమ్భలేము( బావి 

మందహాసము( జేసెను. ఆ మందహాసము, సుధారిసమును గోలి త్ఫ్ పుం డగు 

టచే వెడలంగక్కు చున్న యమృత లేశమువో లె. (బళాళించెను. 

అలం=ఉక్సే” ౪. 

వ. ఇవ్వోధంబున మంద _స్మితసుందరవద నారవిందుం డై క రారవిం 

దంబునం బతంగ పుంగవునంగంబు నివురుచు మృదుఖభాషణం 

బులని ట్లనియె. 27 

టీ. ఇవ్విధంబునన్ = ఈరీతి గా, మందన్మీత ... ఆరవిందుండై- మంద సిత 
చిజునవ్వుచే, సుందర = సొగ నైన,వద వారవిందు ౦ దై= ముఖపద్య ముగలవా (కై, 

కరారవిందంబునన్ =పద్యముపంటి చేతి చే, పతంగ పుంగవునంగంబు =పథీ(కేష్ట 

ముయొశ్క్ళ_ శరీరమును, నివుకుచు= దువుచు, మృదుఖామణంబులన్ = మృదు 

శాక్యముల చే, ఇట్లనియె. 

నీ, అండజాధీశ! నీ శ యాకార రేఖతో 
దులందూలయ లేవు వీ స్తువులు జగతి 



నీడోద్భవ్య కేస్ట! $ నీదుసౌళీల్యంబు 

పలుకుల కందంగం శ నొలంది గాదు 

పతగపుంగవ! నీ నూభావీతంబులయట్ల 

యవయవం౦బులు సువ ఫర్తాత్మకములు 

పశ్నీ వంశ వతంస! శపక్షపాతము నీకు 

గతియంద కాదు సశద్వితతియందు 

తే, నధిక తాపపరీ తాత్తుశడై న నాకు 
నెట్లు వచ్చితి చలిగాడ్పుశనట్లు నీవు 

పూర్వజన్మ మహాతి పశీన్ఫురణ: జేసి 

నీదుసన్నిధి సమకూరె 9 నిధియుంబో లె, 28 

టీ. అండజాధీశ =-ఓపక్నీ రాజా, ౫ తిక =క్ష, మియందు, నీ యాకార శ్ 

ఖతో ౯ొ=నీరూపముతో వి ప్రభలు ఏద రై బులు, తలకూ లేవు=- సమాన గుల 

కా ేరవు, అన€గా నీవు నిుపమానుం -డైఐవా(డఐని యి పా రూ. నీడోద్భవ 

పోవ్ష=ఓపశీ శేవ్టమా, నీదుసౌకీల్యంబు=నీమంచి (ప్రవ ర్హకయు పలుకులకుక్ = 

మాటల కె నన్యుణిందంగ౯ కొలందిగాదు=అందశక్యయుకాను - ఆశగా నీ పవ 

_ర్హన మిట్టిదని నిర్వచింప చెప్పరికిం దరముకాదనుట. పతంగఇ్పంగ చాజఓపత్నీ 

(ోష్థమా, నీసుభాషితంబులయ ట్ల=నీమం చిమాటలువ ౫ నే, ఆపయపంబులు= 

ఆంగ ములు, సుపర్గాత్సక ములు= కొంచరమయరశూు లై నవి (వాగ్యాపక్షమండు మంచి 

అక్షరములుగలవి యనియు నర్భము) ఆఅనంగా---నీ సుభాషిరతియణ మంచిప 

ర్ర్షములతో కూడుకొన్నపనియు, నీ యవయసములు కాంచనమంకుము 

లయినవనయు భావము. పక్నీపంశఐతింస _పక్నీ ఐంశ =పత్నీ కులమునకు, సతేంసణ 

శిరోభూసణము పంటివాండా! నీకు పకృపాతము = "అకులయొక్క. 

పడుట (ముటీయు, దయయనియు నర్థ్ ము) గతియంద = నడుచుటప్పుజే, 

శాదు, సద్విరతియందు = సజ్జనుల భుండుహాడ, (కలడు), అనంగా-ఓపటీ 

రాజనూ! నీక గమునమందుపకపారముండుట నవాజజే. మవీయు! 
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బత పాఠము సజ్జనులయందుగాడ నున్న దనిభావము. సాధులయందు దయగ 

లవాండ వని ఫితారము.అధికి తాప పరీ తాత్తుండు - అధిక మిక్కిలి, తాపజసం 

తాపము చ్చే పరీత= చుట్టబడిన, ఆత్తుండు= మనస్సుగ లవా(డు, అయిననాకుక = 

వినట్టి నాకు చలిగాడ్చునట్లు= చల్లనిగాలిఐ లె నే నీవు, ఎట్టువచ్చితి వి = ఏరీతి గా 

వచ్చినవాండవు!అనంగా సంతాపము నార్చి సుఖము గలిగించుటకు పచ్చినాండ 

పని భావము. పూర్వ... 'చేసి-పూర్వజన్య =తొంటిఫుట్టువునందు. వేయబడిన, 

మవాత్ =గొప్పదయిన, తపస్ = లిపస్సుయొక్క, స్ఫురణక చేసీ = (పకా 

శరు నుబట్రి, నీదుసన్ని ధి= నీయొక ,-సమక్షము, నిధియున్ పో లెన్ =నిధవలె నే, 

నమతూ రెన్ =క లి గను. 

తా. ఓ పక్షీ 'శేస్థమా! నీయాకారముతో సమానృమిన పన్తువులు లోక 

మందులేవు. నసల్చే్ళఐ ర్రనము కొనిఈాడ (దరముగాదు. నీయవపయ పంబులు 

నీమాటలవలె స సుపర్తమయమయి యున్నవి. నీకు(గేవలము గమనమంచ కాక 

పక్ష్పారిము మావంటిసాధువులయందు(శూడం గలదు. మిగుల దాపముచే 

బాధింపంబడుచున్న నాకు. జల్లని మందమారుతమువ లె వచ్చి సంకస్ంప( జేసి 

తివి. పూర్వ జన్మమందు వాయొనర్చినత్పంబు పెంపు చేత నీసందర్శనము పె 

న్నిధివ లె నే సంపా _పమయివది. లేనిచో సంపా ప్రమగునా P 

ము. (తిజగన్నోహమహౌాపధీలతిక ఛాశే(తీపాలక న్యావరో 

. ధజనో త్తంసమణి పరోహ మగునా] తన్వంగి "నేరీతులం 

(బజలెల్ల౯ావినుతింప విందు మొదలంశబశ్షీం(ద! యూహింపన।న్. 
క్కఎజమ్వివిప్పుడు సం స్తుతింప నది సాశతోత్కారము౯ా బాం చెడు 

టీ. తిజగత్ ...లళిక - చిజగల్ ఎమూండంలోక ములను, మోవా = మోసాం 

పంజేసెడి లేక ,ఐశీ కారము చేసికొగాడి, మహాణ్ = గొప్పదైన, ఓవ.ధీలథికకు 

సీవధీలర్పంటిదియు.అన(౫ దమయంతి ముల్లోకములను మోహీంప(జేనీ తన 

హను 'కావించుకోంద[నంత సౌందర్యము కలదనుట. ధాత్రీ... [(పరోవాము- 

చా త్రీపొల= రాజాలయొక్క.., క న్యాజకుమారిక లనెడి, ఆవరోధ జన జఅంతఃపుర 

శ్ర్రీలయొక్క_, ఉ త్తంస = శిరోభూసుణమాు లై న; మణీ = రర్నములయోక్క, 



టీకాతాత్పర్య నహిత ము. 14 

(పరోవాము= మొలక పంటిది,ఆనయా నందలి స్రీ) లకంయె నుక్క్భృష్టురాలను 
ట్ర లేక, ధాతీ...ఊ రత్రంసఎధా త్రీపాలక న్యా జరాజక న్యలనెడి, అమోధజన 

=అతంకః పుర న్తీంలకు, ఉ ర్తంస= శిరోభూసణయుపంటిది, ఆనంగా రాజకన్య 

లలో (శేష్టురాలనుట, మణి పరోవాయ = రశ్నాంకురయుపంటిది, : అవగా ర 

త్నాంకురమున లె నే మిక్కిలి మసోవహారత్యయు కలదనుట. ఆగు చాఠన్యంగిట్ 

= అయినట్టి యూదమయంతిని వేరీతులక్ = వేయివిధముల'ే, (ప్రజలెల్లల్ = 

జనులంద ఆం,వినుతింపక = నుతించుచుండ౧౫ా, మొదల = మొట్టమొదట, 

విందుక = వినుచుందును. పఠ్నీం్యద=ఓపథ్నీ రాజమా ! ఊహీంపక్ = ఆలోచిం 
ప(౫, ఈవుజలీవు ఇప్పుడు, సంస్తుతింపక =నుతింప (గా,ఆది= ఆదమంయంతి? 

సాకు తౌ, రముక్ పొందెడుల = (పత్యశమగుచున్నది. ఆనంగాల బక్షీ 
నలమహారాజు తన న్మయర్వేమందు నట్లు దమయంతిగుణంబుల వర్గీ ౦చెనని భావ 

ము. మటీయు జనులపలన దమయంతి గుణములు వి ప్పుడు స దనయ 

త్పముకలుగక యిప్పుడు వాంసపర్గించుటవిలనం దనే న్మేయత్సెము వదన వె 
ప్పుటచే వాంసపచవములందున్న పు. "కెల్ల మగుచున్న డి. 

తా. నుల్లోకి రును మోహీంప జేయుటయం దోసధీలతీపంటిదియు సమ 

కాసా గం దు త్రమురాలును నగు నాదమయంతిని జనులందఆంt 

బలుమూ ఆం( బొకీడుచుండంగా వినుచున్నాను. ఇప్పుడు నీవు నుతింప వాకు 

లకు గట్టినట్లున్న ది, అలం-భవిక ము. 

లే. సహృదయుండును హృదయంబు $ సమ్మతింవ 

నరయువారికి నఖిల౦బు + నకలుషంబు 

చెంతినై నను సూక్ష్మ మోశీజీంప జాల 

చాన న్మాలం( కీయామా [తె శ మవ్నీయుగము 

టీ, సవ్భాద యుండును= న్నీ పీ(తుడును, హృదయంబు మనస్సును, సమ్మ 

తింపళ = ఇన్హపడునట్లుపచించు చుండగా, అరయువారికిక్ = పండితులకు, 

అఖీలంబుక్ =సమ న్పము, అశలునంబు = కలుషములేనది. లేళ, .సరిజేవాము 

లేనిదై యుండును అనంగా-సమ న్దము నిస్సంచేవాముగాం 'దెలీయుననిభావము. 
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అతీయుగము = కనులపవ, చెం నె నను=ద గృ అనున్నప్పటికిని, నూత్ముముక్ ఇ 

చిన్నవన్తువును, ఈతీంపణాలదు ఆ చూడంజాలదు, ఆననా...మ్మాతము- ఆన 

నజ ముఖమునకు, ఆలం, కియా మ్మారము ఇఆలం కారముమా[త మె, తదీయకార్యం 

అల నెఆవేర్ససమర్ల ముకామిచే నిషసృలమనుట. అనంగా మి[తుడు తననేత 

ముజకం కు నధికుండనిఫఖావము. 

తా, 'న్నేహీతుండును, దమచి త్తీనును, సమ న్తమైనపదా ర్థములను నండేవా 

నూలు లేకుండ బోధపణంచుచుండ 7 బండితులకు సమస్తము ఇక్కు_(గ6 జెలి 

యును దక్గఅనున్న సూక్షవసువు చెన (గహీంపంజూలని కనుంగప వారికి ముఖ 

మున కలంకారరూప మే యెయుండును. 

ఉ. నియ్యని వేనెవ్రూలె నుదోతీిలకం౦ంబుగుణంబు లుత్సవం 
బయ్యె |  శులిద్వయంబునకుశీనాదిమ కాలమునందు నిప్పు డా 

తొ య్యలి నీవు సమ్మదము తో వినుతింపంగ మన సృథాగ్నికీక 

ఛాయ్యయుంబో లెనయ్యమదిశీథై. ర్యముప లటిలె౯ఖశక్వరా!. 

ట్ర్. ఖ గక ఎ రె = ఓపీ రాజమా! ఆదిమ కాలమందు= మొట్ట మొదట, సు 

దతీతిలకంబుగుణంబులు - సుక తీతీలకొంబు = న్ర్రీరత్న యమెనద మయంతి యొక్క, 

గుణంబులు = సద్దుణంబులు, గయ్యని దే నెవో లె = తీయ్యనిమధుర సమువ లె, 

(టతిద్వయంబునకుక్ = ెండు చెవులకు, ఊర్సపంబు = సంతో సుముక లిం 
చునన్సిఆయ్యెల = ఆయెను. ఇప్పుడు= ఈ సమయమందు, సమద ముతోళ = 
శుతోదునుతో, నీవ, ఆనశొయ్యుళ€.ల = ఆదమయంతిని, వినుతింపక్ ఇను 

తందుదుండణా, మన్న థాన్ని కీల =మన్న థధనంబంధ మైన యక్నీ హోత్రయునకు, 

ఫాయయ్యయుక పోలె౯ +అయ్యెల = అగ్నిని వృద్ధి చేయుమంతమువి లెను, | ఆఅ 

రేక్యెనుజామొ పు పూర్వము జనులు దమయంతి గుణంబులను వ శ్రింపంగా నాగుణం 

ఇ చెవులక మృరర సమున లె నుం డెడివికాని ఏం పరి రప నవిమ 

నృఖ్(చేకతును గలి%ింపల జొచ్చిన పని భావము. దమయంతి గుణంబులను 

జనులు వర్జించుటళం కె నీవు మిక్కిలి రసోద్దీపకముగా పర్ట్మించితివని ఫలితా 
ర్భము. ముదిక్ ఆ తునస్సునందున్న, ధైర్యము, పల్లటిలెక్. = చలించెను, 
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ఓపశీ రాజమా! పూర్వ మాదమయంతి సద్దుణంబులు నావెవులకు మధుర 

సమువలె సంతోవము గలిగించినవి. కాని యిప్పుడు నీ వాదమయంతిసద్దుణం 

బులు వినుతింపగా మన్మ్శథనంబంధ మెన అగ్నిని, (పజ్విలింపః జేయుమంరేమా 

లపంటి వైనవి. నాభైర్య మంతయు నశించినది. 

శా, కాలాంతఃపుర కామినీకు చతటీ$క సూరి కాసౌరభ 
(శీలుంటాకము చందనా చలతటశ శీఖండసం వేష్టిత 

వ్యాలస్సార ఫణాక రోరవిషనిశీశ్ళా ఏసాగ్ని పాణింధ నుం 

జేలా?ినాపసయి దఖ్నీణానిలము పశశ్నీ! చేయు దావీణ్యమున్. 

టీ. పథ్నీ ! కాలాంతఃపుర ...లుంటాకము- కౌల=యమునియొక్ష్కృ_, అంతః 
ఫురకామినీ = అంతఃపుర న్త్రీలయొక్క, కుచతటీ= _స్పనపార్మ మల యం 

దున్న, కన్తూరికా = కన్తూరియొక,., సౌరభ కీ = పరిమళసుపదను లుం 

టాక ము=అపనారించునట్లిడియు, చందనా ..వే, .ంధమంబు- చంద నాచల= 

మం నుపర్యతేముయొక ్మ_, తెట=చటీయలయందు పుట్టిన, (శీఖుడ=మంచిగంధ 

ఫుంజెట్లను, ౦ వేష్టిత = చుట్టుకొనియంన గ వ్యాళ = పాముల యొక్క, స్ఫార 

= గొప్పవైన, ఫణా= పడగలవిల్లనుండిబయలుదే-కిన, క లోరజ[కూర మెన్కవిష 

=విషసంబంధ్లఖైైన, నిశ్చాస = ఫూతౌ్యరములపలన(గలిగిన, ఆగ్ని =ఆగ్నీ 

వశత మునకు, పౌణింధమంబు = కొలిమితి త్రీవంటి, దక్షీణానిలము = మల 

యమారుతము, నాపయిక = నామో(ద, దాక్షీణ్యముక్ = దయను, ఏలాచే 

యును= ఎందుకు చేయును? అనంగా చేయదనుట్క మలయమారుతము విరహం 

లకు దుస్సవాముగానుండును. కావున దమయంతీవిరహముతో నున్న నలునకు 
యమునియ౦తి॥ఫుర న్లీల పాలిండ్ల్డయందలిక నూరిని వహించుట చే మిగుల 

బరిమళిం చునట్టి ద&ీ ణానిలము మిక్కిలి సంతాపశకరమైయుం డె. చల్లని వా 

యువు సంతాపకర మెట్లాయె నని యూహీంచి యిట్లు ల్పేక్షీంచుచు న్నాడు, 
ఎట్లన, మలయపర్వతముందున్న చందనవృక్షముల? బరివేష్టించి పెక్కు అవ్యా 

శము లున్నవి. అవి వాయుభుక్కు_లు గనుక మలయమారుతమును నిశ్వనించి 

విడువ వాని ఖూత్కారముల సంబంధమయిన వినపహ్ని తోనంపర్కము గఅద 
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గటచే చావాయువు మిగుల సంకౌపకరముశానున్నది. . అట్టి విషవాయువు 

నన్ను దయంజూడక బాధించుచున్నది “కాన నాశెట్టయిన దమయంతిని గూ 

సె ౦ంశాతాపము తొలంగింపుమని భావము. 

శా. యమునియంతఃపుర శీ లపాలిండ్ల్ణయందున్న కనూరియొక),_ పరిమ 

శ్రనంపదను వారించునట్టియు మలయపర్వతమందున్న మంచిగందపు( జెట్ల 

ఆఈందలిపాముల విషాగ్నులను (బజ్బిలింపం జేసెికు నదియునగు మందమారు 

తము నన్ను మిక్కిలి బాధించుచున్నది. 

క, నెలనెల దప్పక యుండ 

నెల భాస్కరుం బొచ్చు టెల్ల $ నియమముతోడం 
గలహంస వేడి వెన్నెల 

సొలయక నాయంగకములు శే సూ.డుటకుం జామ. 88 

టీ, కలవాంన = ఓరాజవాంసమా!, నెలనెల = (పతినెలయందు, తప్పక 
యూండంగక =ళివ్పీపోకుండ, నియమముతో డక = నిష్టతో, ౫ల=ఇందు6 

డు భాస్కరుక = నూర్యుని చాొచ్చుతెల్ల్ = (పవేశించుటంతయు, 

వేండివెన్నెలక = వెచ్చనివెన్నెలలచేత, సొలయక = వెనుదీయక, నాయంగ 

కములు = నాయసయవములను, చూండుటకుసుమో = శాలి సవేయుటకుసుమో. 

(వతియమావాస్యయందును జం(దుండు నూర్యునితో ( గలియుచుండుట సుప 

విద్ధము. ఇట్లుండ దమయంతీ విరవాఖిన్ను (డయిన నలుండు తనకు వెన్నెలబేం 

డిగా నుండుటచే నిట్లూహీంచె. ఈచందుఃడు నన్ను బాధింపనెంచి శీతకిర 

ణుండగుటచే నేమియు. జేయలేక కోపముతో దనకిరణయులకు వేండీమి(౫లి 

గించికొని 'నన్ను బాధింపపలె ననియెంచియే [(పతినెలయందు తాను నూర్యుని6 

కీెచ్చుచున్నా (డు. లేనిచో6 జందునికి నూర్యునింజొరదా చీమియపసరము. 

ఆన6గా వెన్నెల ఈనకు మిక్కిలి చాధకరముగా నున్నదని యర్థము, 

శౌ. దందుండు 'పతిమాసమునందు( దల్చిపోకుండ నియమముతో నూ 
బవేశించుటంతయు, బేండి వెన్ని లలచే నాబేవామును శాణ్బట శేచుమో? 

చం్యదుండు (ప్రతీకూనరునందు నూర్యునితోలలియుట కేదాద్యిపనిద్ధరు. 
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ఆలం='ఫలో త్చే9క, 

ఉ. మోహము చావాము౯ మదికి $ మూడ్చుచు నున్నవి పాయ 

దెఫ్టు సం, చేహము మోన కేతనునిశ$దివ్యశరం బులుపువ్వు మొ 

గ్లలో, యూహ యొనర్చంగాం విడుగుశీలో కులిశంబుల వె 

ట్లు భారతీ, వావాకులావతంస ! వివ శ వల్లీసముద్భవముల్ 

| పసూనముల్ . 84 

టీ భారతీవావాకులావతింస= ఓవాంసకులావఠేంసమా? మినకేతనుని దివ్య 

శరంబులు = మన్మభునియొక్క_ _శేస్టమెన శరంబులు, మదికిక్ = మనన్సు 

నకి, మోవాము = మూర్భను, దావాముక. = తౌపమును, మూడ్నుచునున్న వి 

= కలిగంచుచున్న వి, ఊహ కొునర్పంగాక =ఆలోచింప(6గా, మాన కేరనునిదిప 

శరింబులు, పూవు మెంగ్గలో, కాక, పీడుగులో యని, ఎప్పుడుక్ = ఎల్లప్పుడును, సం 

జేవాయుజసంశేయము, పెొయదు=నిడుఐదు, అ ఆబాణములు, కుకిశంబులు= 

వపజాగియుధ ములు, ఎట్టు= ఎట్లగున ? ఆనా గవలపుప్పణులుకావు పీడులు 

దాయం ము; ; పనూనయుల్ =పుఖ్నులు, విషవల్లి సముద్భృఐయులు -విమపల్లి ఆ 

విష సంబంధ మైన తీ గయంవు, సముద్భృనిముల్ ఇఫుజ్టినవి, 

తా. ఓళ్లాంసమా! మన్మథ బాణములు నామదిక్ మోవా తాపముల౮గలిగంచు 

చున్నవి. అవి ఎువ్పులే నుయించో వాకిట్లు కలిగించునా? శాన నవి వీడుగు 
అయి, యుండవచ్చును. విడుగులు మోవాముకలిగింప లేవు కాన నవివీడుగు పెట్లగు 

ను? ఆవి పువ్వు లేయయినినాఖువ్వ్చులు విసవల్లి యందుంబుట్టిన వై యుండును, 

శానిచో నింతతాపను కలిగించునా? 

వ. కావునం దీరంబు లేనినిరహభారం బను పాఠరావారంబున ము 

నుంగం బోజుచున్న నాకుం దెప్పగా విరించి నిన్ను గల్సించి 

నాడు. మిముబోంట్లగు వెద్దలగుణంబులు పరార్థ్మ పవణంబు 

సాము. కారరయు నాధరపుమూ వాననాయోరప లుగదా! ము. కార్యము i సన్సి 0 

య్యెడు. నీవు వచ్చునంతకు నిచ్చోటన యుండుదుం జుమా 
చూతముగ దా నీ గమన వేగం బని పల్కి_ యన్నీడజంబు వీడు 
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కొల్సి (క్రీడావనంబులో నొక్కనికుంజ్మకోడంబునీడ నన్న 
శీం(చుండు చం[దకాంతశిలాతలంబున వ శమించి రాయం 

చపలుకులు మనంబునం దలపోయుచుండెం గలవహాంసంబు 

ను నలుని వీడ్కొ_ని భూమండలమండనాయితం బై నకుం 

డిననగరంబున క భిముఖంబై (పార్థనాసిద్ధిసూచకంబు "లగు న 

నుకూలగంధ వావ+దినా నావిధశుభనిమి' త్రి తంబు లనుసంధిం 

చుచు నికవషసాపొణప ట్రనిథం బయిననభస స్థఎలంబునం దన 

పసిండి ఇక్క. లొర వెట్టు చందంబున నంటు రూం 

కారిత పత _త్తృధా రావిహారంబున గోడివడి శిగ్గునప్పు డిలది 

గువున నున్నపతెం౫౦బులు సడవడవడంకుచు నొంటిక ంట 

గనుంగొన నొక్కొక్క మాజు విధూతపతతియును, నొ 

క్ర్మొ_క్క_సారి యూర్భ్యాయనదుర్వి భావ ౦బును, నొర్కొ_క్క. 

మాటు వితలీకృతనిల్చే లచ్చదగుచ్చంబును, నగుచు వనంబు 

లు గడచి శ లంబులు దాటి నదులు లంఘించి చనిచని 

ముందట. తీర్ 

టీ. కావున, తీరంబు= ఒడ్డు, లేని విరవాభారంబు = లేనట్టి వియోగాతిశయ 

మ్కు అనుపారావారంబునళ = అనెకి సముదమందు, అన౮౫ా:- పారములేని 

వియోగ సమ్శాదమనయర్థ్ ము. మునుంగ౦ బాజందున్న =మును(గుచున్నట్ట, నా 

క్కు తెప్పగాక౯. = తేప్పకొయ్య గ్యావిరించి= బహ్హ, నిన్ను, ల్పించినా(డు=స్ఫజిం 

చినాడు, మీముబోంట్లు, అగు పెద్దలగుణములు =ఐన ట్రి పూ జ్యుల గొనంబుల్కుప 

రార్థ్మ్యపపణంబులు-పర = =పరులయొక ్క_, ఆం = = శార్యములయందు, (పపణంబు 

లుకోదా=అన క్రీ, గలిగినవిగ దా- అనం౫ా మోవఐంటివా శెప్పుడును బరోప కారం 

బున కీ పష డుచుందురని భావము. పొమ్ము, శార్యంబు సాధిం పుము=పని గెఆ వే 

ర్పుముు పునస్సమాగమంబు=తిరిగ కలిసీ కొనుట, అమ్మ్యుడుక్ ఆని జపలికీ, నీవు 

పచ్చునంకకు౯ జవచ్చునంత కాలము, ఇచో ఎట్, ఉండుదు(జుమో = పనీం 
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ఇచెదను జామి, చూతము కదా, నీగమనవేగంబు=నీ గమనముయొక,.. యూర 

పడిని, ఆని పలికి, ఆనీడ జంబు =ఆవాంసమును, వీడుకొల్చి=ఐవిడిచిపుచ్చి, లేక, 

పంవీంచి,[కీడాపనంబులో౯ = ఆయుద్యానవనంబులోపల, ఒక్కు....నీడ౯్ 

- ఒక్కు_నికుంజ = ఒక పొదరింటియొక), (కోడంబు=మధ్యభాగ ముయొక క 

నీడ్ =నీడయందుు ఆన్న కేం దుండు=ఆనలు(డ్కు చంద కాంతళిలాతలంబు 

నక చంద శాంఠ శిలా=చం ద కాంత మణిమయ మెన, తీలంబునక్ = (పడేశ్త 

మందు, విశ మించి, రాయంచ పలుకులు=ఆరాజవాంస పలికినపలుకుల్కు మనం 

బునక్ , రలపోయుచుండక =స్మ రించుకొనుచుం డెను, కలవాంసంబును= రాణి 

వాంసయు, నలునక , వీడొని = విడిచి, భూమండలమండ నాయితేంబు = 

భూమండలమున కలంకారమువంటిది, ఐన కుండిననగరంబునకుక = ఐనటి 

కుండిన మను పేరుగల పట్టణమునకు, అభియుఖంబై =ఎదురుముఖముగల టై (పార్ట్ 

నః నూచకంబులు- _పార్థన=కోరిక లయొక్మ సిద్ది = నెఅవేజుటను, సూచకం 

బులు= తెలుపుదున్న వి, ఆగు ననుకూల...నిమి త్రేనూలు ఆగు=ఆయిన, ఆను 

కూల=తసియున్న , గంధవాహ= వాయువు, ఆది= మొవలుగా(గ ల, నానావిధ = 

అ నేకవిధములైన, శుభనిమీ త్రంబులు=శుభ శకునములను, అనంగా - కార్యా 

షు పోత్సున పుడు, మలయమాకుతిము విచినచో( గార్యము సిద్ధించునని యా 

ర్యులం; డు అశుసంధించుచు: =విమర్శించుచు, నికవ...నిభంబ్బు నికహ=సా 

నయనెడ్కు పాషాణపట్ట= రాతిపలకతో, నిభంబు=సమానమ్బు వినసభ స్థలం 
బునక =వఐన యాకాశమందు, తనపనిండి కెక్కలు=తన కనకమయమయిన 

రక్కాలు, ఒర పెట్టుచందంబునక = రాచునట్లుగా, అంద౦బుగా=సొనను గా 

అవనంగా నల్లని యాకాళశమున నెగయుంచున్న యాహంసయొక్క_ బంగారురి 

కులు శాణనుపి రాదయిక్షిన బంగార ఫుగీతలవ లె నొప్పుచున్నపని యర్థ ముం 

రూంకారత... విహోారంబునక్ -రూంకారిత=రూం కారధ్వనిగల్యు పత్మత= 

అక్క_లయొక్క._, ధారజగతి భేద ములయొక్క_, విహారంబునక్ =వివారించుట 

చేర, గోడివడి=తస్టి డిగ్దనప్పుడు=దిగుసముయమందు, అఆలదిగువక్ =౪ శీ ంది 
భాగమునందు ఊన్న పఠీంగ ౦బులు=ఉఆన్న పతీంలు, వడేవడక, వడంకచుక్, 
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ఒంటిశంటక=ఒక కంటిచే, కనుంగొనక్ = చూచుచుండగా, అనగా ఆనాం 

సయు క్రిందికి ౭దిగుచున్న ప్పుడు (కిందనున్న పతులు తమకే దేనియుప(దపమువచ్చు 

చున్న దేమో యని భమ(కెంది భయము బే పడ6కుచు నాదిక్కు. చూచుచున్న ఏ 

వియర్థ యుఃఒకొ),._ కమాజుం, విగూత పకుతియును, విధూత=క దల్ప(బడిన, పతతి 

యును=రేక్కు_లు కలచియున్కు ఒక్కొక సారి, ఊర్థ్వ... భావంబును - ఊర్థ్వ 

=ఎ_త్లేయిన, ఆయన=మార్లయుచే, దుర్విఖభావంబును= చూడ రానిదియు, అన 

గా-ఆవాంస మిక్కిలి దూరమార్లమందున్న దగుట చే, లోకులకు. శానరాకు 

న్నదని భావము. ఒక్కొక్క _మాబు, వితతీకృత ... గు ద్భంబును - వితతీశ్ళత= 

వి _నరింపంబడినట్టిదియం)నిశ ఎల=చలింపనిదియును, ఆగు, ధద=పిల్ల క ,,_లయొ 

కు, గచ్చంబుమ=సమూవాముగ లదియు, అగుచుక్ , నవంబులు, కడచి= 

దాటి, శౌ లంబులు=పర్వత యులను, దా(టి, నదులను, లంఘేం చి=చాయటి, చని 

చని=-పోయిపోయి, ముందట=తనయెదుటిఫాగ మునందు - అని చెప ద్యముతో 

నన్యయము. 

'G.అండజరాజు గాంచె లవశేణాంబుధి వేష్టిత మేదినీవధూ 
కుండలమండనం బయినశకుండినముక- నిజకీ క ర్తిక్ ల్సితా 

ఖండలపట్టణ[పథనశేఖండనము౯- (గథకై నిశేందదో 

ర్షండబలాభి గు_ప్తము నుశద్యగహిరణ్మ యవ ఇప _ప్రమున్, 

టీ. అండజరాజు = ఆవాంసరాజము-నిజ... ఖండనయు౯్ - నిజజత్నయొక్క_, 

é న్తి= కీర చేత,కల్పిత=క ల్పింపబడిన, ఆఖండల పట్టణ = స్వర్ణ పట్టణ ముయొక ్మ-_,(ప 

థన =| పవీద్ధియొక శాంఖిండనముక =నిరసనోకి కలదియు- అనం౮౫గా స్వర్షఫురము 

నునిరనించుచున్న దని భావము కథ ---గు ప్త్రము, కథ శే ద=(కథ శికుల 
కధిఫుండగన భీనమురాబాయొక హ్రాం దోర్టండ= బాహువుల సంబంధ మెన, బలజ= బల 

ముచేత, అభి గుప్తముక్ =రత్నీంపంబడుచున్నదియు,ఊద(గ .. దీ ప్తముక -6ూ 

దగ =మిక్కి_లి పొడుగూ న, హీరణ్యయజ= సుపర్ణ మయ మైన, షప=పుట్టకోటచే 

త, దీ ప్రముక =[పకౌకించుకడియు, లవణ... మండనంబు -లవణాంబుధి = సము 

(దతశాభలే, బేన్టీక=చుట్టంబడిన, మేదినీ=భూమి య'నెడు సఘూజ శ్రీం యొక్క, 
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కుండల నముండనంబు=కుండ లమచనెడి యలంశారముపంటిది,అనం౫గా భూమికి శో 

భగలిగించెకిదనుట. ఆయిన కుండిన ముల =ఐనట్టికుండిన పట్టణమును, కాం క్ 

=జచయూ చెను, 

తా. ఆవాంసమట్లు పోయిపోయి స్వర్షపట్టణ మును ని రాళ రించునట్టి యంద 

ముగలదియు, భీిమభూపాలుని వే బరిపాలింప( బడునగియు, పొడువైన కనక 

మయ వప్రములుక లదియు, భూదేవత్కం గర్హభూవష ణమువలెం (బకాళించునటి 

కుండిన నగరమును జూవెను. 

ను అప్పట్టణంబున క్ర రుగ[బౌకారంబు లగ్న పాకారంబులవలన 

ను, నారసాలిలగంభీరసలిలసంచారంబు లగుపరిఖాకూపారం 

బులవలనను, (బన్ఫుటస్ఫటికో పలవిగహంబు లగుగ్భవాంబు 

లవలనను, శశిభి త్తవిమలభీత్తి సము చ్చేధంబు లగుసౌధం 

బులవలనను, నిర్యదనీలనుణి చ్యాయాకల్పి తా కాల కాలిక లగు 

చం దశాలిక లవలనను, శీలీవిలోల బాలీకాకు చలికు చఘ్బ 

సృణపంక ఏ హమాయితాంఛఃపూరంబు లగుకాసారంబులవలన 

ను, ఘనఘ నాఘన ఘటాక ళోరఘర్భ రథ్వాననోధూమ ఘర 

ట్రతీబు లగుహూట్టంబులవలనను, అనిలచలచ్చేలాంచలదండ 
తాడనావిహిత హేళి హయాళీకాలన[కీయాదతానూరు వి 
(శాంతు లగు(సాసాద వె జయంతులవలనను, నవవిక చవివిధ 
కుసుమవాసనా పేటిక లగులీలో ద్యానవాటికలవలనను, బ 
టీరకర్పూరక స్తూరికాకుంకు మసంకుమదహివమాంబు(పముఖ 
నిఖిలపరిముళవ స్తువిస్తార సౌరభోద్గార సముత్సేణంబు లగునా 

పణంబులవలనను, హోవభెవవఏలానమి భ మెక భాజనంబు లగు 

వనితాజనంబులవలనను, జవవిజితమరుత్కురంగ౦ంబులగు 

తురంగంబులవలనను, అసనుసమరవిజయకారణం౦బు లగువా 

రణంబులవలనను,; నభిరానుంటై  యక్కలహంసంఖునకుం 
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గొతుకం బాపాదించె వెండియు. 87 

ట్ అప్పట్టణంబునకుక్ =ఆకుండిన నగరంబువక్కుఅరుగక్ = వెళ్ల ౯గానృపదీ 

(పాశారంబులు-వ్మప్రజవ్మపముల చే, దీ ప=ప కాళించునట్టి, ఆకారంబులు= ఆక్ళ 

తులుగలవి, అగుపా కారంబులపలనను=వినట్టి చుట్టునోడల వలనను ఆరసాత 

అ... సంచారంబులు - ఆరసారల= పాతాళము పర్యంత ముపోయినదియు, గంఖీ , 

రజలోలలేన, సలిలసంచారంబులు=జల | పవావాంబులుగలవి, అగు, పరి ఖాకూపా 

రశంబులపలనను= అయిన సము[దముపంటియగ డ్రలవలనన్యుపస్ఫుట ++ విగవాంబు 

లు. (పన్ఫుట=గొప్పవై నృస్ఫృటికి + ఈపల=పటిక పురాల చేంగట్టంబడిన,విగవాం 

బులు=ఆకారంబులుగ లవి, లేక, సృటికముల బే నిర్హితములయిన బొమ్తలుగ లవి, 

అగు గృవాంబులవలనను = ఐనట్టి మందిరములపలనను-ళళిభి త్తే .*. భేదంబులు, 

శళిిత్త = చందఖండమువలె, విమల = తెల్లని, భి త్తి = గోడలచే, నము 

'చేధంబులు = పొడుగా నవి అగు సౌధంబులపలనను = అయిన మేడలవల 

నన్కు ఇందనీల... కాలికలు - ఇందనీలమణి = ఇం దనీలమాణిక్ళములయొ 

క్కు, ఛాయా= కాంతుల చేర, కల్పిత= క ల్పింపయబడిన,ఆకాల=ఆ సమయమునం 

దల్కి కాలికలు= మేఘముల సమూహములుకలవి, ఆగుచంద శాలికలు = ఐవట్టి 

శిరోగృపాముల చేతను అనయా జందశాలలం దమర్పంబడినయిం దమాణీ 

క్యయుల కాంతి పుంజంబు 'మేఘసమూవాంబువ లె. శానపచ్చుచున్న దనిభావము. 

శీరవిళోల...పూరంబులు - *శేళీ = ఆటలయందు, విలోల = అస శక్తిగల, బా 

లికా= క్రీ)లయొక్క, కుచలికుచ = నిమపండ్లవంటి పాలిండ్లయందున్న, ఘు 

నృణ=కుంకుమయొక ్మ్ర, పంక =బురద చేత, కషాయిత = ఎజ్జినెన, అంభఃపూ 

రము=టఉదక సమావాములుక లవి, ఆగు కాసపారంబులవలనను =వఐినట్టి సరస్సు 

లసలననుఘనఘ నా . .. ఘరట్టంబులు-ఘనజ=దట్ట మెన,ఘ నాభున = వర్షాశాలసం 

ఖంధ_మెన మేఘములయొక్క., మటా= సమూవానువ లె, కలోరజనిష్టురమ్ములై 

న గర్భ్రృరధ్వానజ గర రధ్వనులు చేయుచున్నట్టీ, గోధూమ జగోధుమలను 

చిసకచున్న ,భరో ట్రంబులు = తీరుగళ్లుగలవి, అగు వాట్టంబులపలనను = ఐనట్టీ 

ఆంగ డీతధులవలనకు, అనలగా గోధూమూదులను విసరుచుండునప్పుడా తిరుగ 
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శ్లనినాది ములు వర్షాకాల మేఘముల గర్జననుబోలుచున్నవనుట. అనిల. ..బి 

(శాంతులు - అనిల= గాలిచేక, చలత్ =చలించుచున్న, చేలాంచల=గుడ్డయొక ్క._ 
అంచుగల, దండజకొయ్యయొక్క_, తౌడన= తాంకుడు చేర, విహీఠ=క ల్పింపల 

బడినట్లి, హేళి= సూర్యుని యొక్క, నవాయాలళి = గుజ్త ముల గుంపుల, శాలన(కి 

యా=పేరణ చేయుటయ నెడి వ్యాపారము చేత, ద త్ర= ఇయ్యంబడిన, అనూరు 

=సూర్యసారథిమొక్క_, విశ్రాంతులు= శమతీర్చుకొనుటకలవి, ఆగు (పాపా 

ద...పలనను. ఆగు | పాసాద =ఆయిన మేడలయందున్న, వె జయంతులవలనను 

=జండాలవలననుు ఆవ(గాం గుండిననగరమందున్న మేడల యుపరిఖాగంబున 

వై జయంతులు (ప్ర కౌళించుచుండ (గా, దాని ప్తంభాగములుమో(దనుండి పోవుచు 

న్నసూర్యుని వాయములకుందాంకెను. ఆదెబ్బలచే నూర్యాశ్వంబులు చోదన 

(శియలేకయే నకుదుచుండుటచే వానిని జోదన చేయుననూరుండు వి.శాంతి 

దీసికొనుచున్నా (డని భావము. అనంగా 1, దలి మేడలు సూర్యమండ లము 

చా(క వ్యాపించిన వని ఫలితార్ధము.నప. .. పేటికలు-నవ =|కొ లగా, వికచ= 

వికసించిన, వివిధ = పలురక యు శ్రెన, కుసుమ = పువ్వులయొక్క_) వాన 

= పరిమళ మునకు, పేటికలు = Cag ఆగు లీలోద్యాన వాటిక ఆ 

వలనను= ఇన ఉ ద్యానవనములపలనను, తేల ముత ఎ”ంబులు = పటీర 

న క ర్చూర ము, కన్తూరి కౌ = =క నూరి, కుంకుమ=కుంకుమమ్ము నంకు 

మదజ=జవ్నాది, పీ మాంబు= చల్లవినీరు, లేక పన్నీరు, _పముఖజ మొదలుగాగల, 

పరిమళ వస్తు =పరిమళ పదార్థ ముల యొక్క, విస్తార = అధిక మైన, సౌరభ =పరి 

మళమును ఉదార = వెడల గక్కు_టచే, సముత్పణంబులు = గుతింప౦దగినవి, 

ఆగు, ఆపణంబులపలనను = అంగళ్త్సలవలనను, హోఐ...భాజనంబులు - హోవ ౫ 

హాసముు భాప=ఖావమ్సు విలాస=లీలఆ వెడి శృంగార చేన్హలయొక్క_, విభ్శిము 

ఆవిలాసమయులకు, ఏక = ముఖ్యమయిన , భౌ జనంబులు = పా త ములు, అగు వని తాజనం 

బులనలనను = వినట్రి కీ ) సమవావాములపలనను, జవవిజితమరుత్కు_రంగంబులు - 

జిసజజపము మే, విజిత ఎజయింప బడిన, మరుత్ =చాయువుయొక్క_, కురంగంబు 

లుజ లేళ్లుగలవి), ఆగు తురంగంబులవలననుజవినట్టీ గుజ్ణములసలనను, అనంశా 
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వాయు వేగ మును మిం చినవనుట,ఆసమ... కార ఇంబులు=అసమ = సాటి లేని, సమ 

ర=యుడ్డములయందు, విజయ = గెలుపునకు కారణంబులు = 'హీతువులు, 

ఆగు వారణంబులపలనను = ఐనట్టి యేనుంగులపల నను అభిరామం బె = సౌ 

నదయి, ఆక్కు_లవహాంసంబునకు = ఆవాంసకు, కొతుకంబ్బు ఆపాదిం చెన్ =క లిగిం 

చెను వెండియుక్ =ముతీయును, అం వె పద్యముశో నన్వ నుము, 

కే. పరిఖ గుకివూలెః దనచ్చుుు కీ ది=గియుండ: 

బరుల కేరికి | గవహాణగోకీ చగము గాక 

విషధరాధీశ భాషిత $ విషమభాప్ను 

ఫక్కి.క యు బోలె నొవ్పె నశేస్పట్టణంబు. 38 

టీ, ఆప్పట్టణంబు=ఆకుండి పురము, పరిఖ=అ* డ్డ, తనదుట్టుక్ = తిన 

నలువై పుల, గుడివోలె౯ = వలయాకార శేఖవలె నే, (మజీయు పరరుచి భా 

స్యుము కేషునికిందప్పనొ రులకు. చెలియదని మండలి కేఖయుం వెనని |ప్రనిద్ధి 

ఆపరరుచియుంచిన కుండల నా రేఖప లెననియునర్థ ము.) తిరగియుండక్ ఇ చుట్టు 

కొనియుండ(శాృాపరులకు౯€ =ఇతరులకు, ఏరికిక్ = ఎవరికిని, గవాణగోచరము= 

. (పవేశింపవలనుపడునది, శాక= కాకుండ, భాష్యపక్షమం మ: పరులకున్ =ఆ 

నంతునికిందక్క( దక్కినవారిక్సి [గవాణగోచరము = తెలి.కొనవలనుపడినది, 

శాక = కాకుండ, విష... పోలెన్ _వివధర = సర్పములకు, ఆధీశ =, పభువు చే 

(అనయా పతంజలి చే), భాషిత జర చింప (బడిన, విషమ=ద. రఐగా వామైన, భ్ స్య 

ఫక్కికయు.బో లెక = మహాభ ప్యస్థ మైన కొండలీ ౫ ంథ యువ లె స ఒప్పెక్ = 

(పశాళిం చెను. 

తా, పకంజిలి చే ర చింప(బడిన మహాభామ్యస్థకుండలి (గ్రంథము పరులకెవ్వ 

రికిన (గహీంపశ క్యము కానియట్లు అకుండినపురము భయంకరమైన యగ డచేం 

జుట్టుకొనంబడి ళ(తువుల కెప్వరికిని సాధంప(దరము౬గాన దై (పకాళించెను. 
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క, నసెలపొడుపుల నురనది ని 

ర లతేరతేదగారకుట్లిశీ మ సవదిందూ 
— కీ లట 
పలతుందిలాప యగుచుం 

దెలివ్రెందు. బతి్నినతౌచిశతీసంప త్తిన్. 39 

టీ. నురనది = గంగానది, నెలపొడుపులక = చం దోద యకాలతుఆ 

యందు,నిర్శల...తుందిలాప-ని ర్మలతర =మిక్కి_లిన్వ చృమయిన, తర్ =లటుండి 

ననగరమందున్న, గృవా=గృవాయులయొకి ్క_, కుట్టిమ =కట్టడపు వేలల నంబం 

ధ మెనట్టియు, (నఐత్ = (సవించుచున్న, ఇందూపల = చందకాంఠప్పురా 

లేర, తుండిల=వృద్ధిం జెందిన, ఆప = నీటిసమూవాముగలది. ఆగుచుకొ, పతి 

(వతౌచితీసంపత్తి౯ - పత్మిపత = పతివతా న్రీలయొక్క_, కౌచితీసంప 
త్ = ఇెచిత్యసంపద చే, శెలివొందుళ్గ *సంతనీంచును, పతివతా శ్రీల 

రమభ రలు సంతనించుచుండునపుడు సంతసించుటయు దుఃఖించునఫుడు దుః 

ఖభంచుటయం( (బనీద్ధము. ఇందులకు (పమాణము. “ఆరాశ్తే ముది తావ్భా స్తే 

(దోషి తేమలి నాకృళా'ఆనియున్న ది. కావున. జం దోదయ కాలమందు 

దనభ ర్హయగు సమయుదుడు వృద్ధి. బెందుట చాచి గంగానదియు. గుండినపు 

రసౌధములందలి కుట్టిమ్మపబేశములందు. గూర్చంబడిన చంరదళిలలు చంద 
కాంతుల చేర6(6 గరగ తనలోగలియుటచేం దానును వృద్ధిపొంది తనపతి[వ 

తాధ రయుశు నిలుపుకొనుచున్నదని భావము. ఆనశా కుండిననగరమందు 

న్న గృహములు గంగానదిక ౦ ₹. (6 బొడువుగా నున్నవనుట. 

శౌ. గంగానది చందోదయ కాలముల యందు! దనభ ర్త పృద్ధికెందుట 

చూచి తానునాకుండిననగరమందున్న కట్టడ పునేలలయందున్న చంయదళాం 

తశిలలు దర్యదోదయ'కాలములయందు6%ర 6 సవించి తనలోం గలియుచుండుట 

చే వృద్ధిబొంది తనషాకి(పఠ్య మును దెలి యం జేయుచున్నది. ఆఅలం.అతిశయో కీ, 

లే, (కుంక  బాజునవా( సౌంకుం శ 'హూడ లేక 

- వెనుకం జిక్కి.నజరదంకు  వితతి వా లెం 
11 



162 శృంగారగనై వధము 

బొలుచు నపరాహ్హ వేళ నశీప్తురమునందు 

భాను రా బేపకాశీ ఫీ “రశపణ్యవీథి. 40 

టీ. అప్పురయునందు్ =ఆకుండినపురభుందు, భాసు ౦3... పణ్యవీథి- భాసుర 

జ(పకాళించుచున్న, ఆలేప = సుగంధ దష్యయులయొక్క_, కాశ్మీర్ = కుంకుము 

యొకు, పణ్యవీథి = అంగడీవీథి, ఆపరాప్హూ వేళ౯ = సాయంకొలములందు, 

(కుంగక్ = అ స్హమించుటక, పాటుసవ్నా సాంశుల =పరు వెత్తుచున్న సూర్యుని, 

కూడ లేక = కలిసీకొనలేక, వెనుకిక్ = వెనుకిక్కు చిక్కి వఐ...వోళక _ చి 

కిన = నిల్స్చిపోయిన, జరత్ = ముదుసలివె నృఆంళు = కీరణములయొక్క, 

విఠతివో లెక౯ = సమూవాముపాౌ, పొలుచుక = [(పకాళించుచుండును. 

శ. కుండినపురమందు సుగ౦ధవవ్ఫముల చేతిను గూంకుము చెతను బకా 

శించుచున్నయంగ డి వీథి సాయంకాలములందు న _స్రమించుటకు6 బర్నీడుచున్న 

నూర్యుని 6 గలినికో లేక తమకాధ'రుండయిన సూర్యుం డ సమించుటచే 

నిరాధారములయి వెనకకు నిలిచిపోయియున్న సంధ శ్ర కౌ లనూర్యకిరణ 

సమూవామువలె( (బకాళించుచుండును. అలం, ఈ చ్చేం)క ,విశేషము. 

ఖా, వేడాభ్యాసవి శేషపూతరసనా $ విహార మాలా సహా 

సాది బవాముఖౌఘవిఘ్నీ తనవ శే స్వర్లి (కియా శేళిచే 
దాదికగాధితనూజుే సగము సే సేశేయంబడ్డి మిన్నేఆు (నా 

సాదస్వ+ 'ఛదుకూల్నకై తవముపరో ఆపక. నొప్పి బురిన్.శ1 

ట్రీ. ఫుక౯ =అపట్టణమునందు, వేదా? స్యెస ... శేళిచ౯ _ వేదాభ్యాస= వేద 

ముల నభ్యనించుటయొక రావిశేమ=అతిశయముచే, పూత =పవ్నితేమైన, రసనా= 

శాలుక లసలన, ఆవిక్చూర= పుట్టిన; భూరి= పెద్దవైన, _సపజస్తో త్రములను,ఆపా 

ది= చేయుచున్న, బవ్యూ =| బహ్మ దేవునియొక్క, ముఖ + ఓఘజ ముఖసమూవాము 

ఛే, ఏమ్నీ రీ=విభ్ను ము చేయబడిన, నవస్సర్ష (క్రొ _క్రస్వర్ణ మును, (శీయాజ చే 

యుటయ జెడి, *ళ చేల ఇలీలగల, గాధిర్ నూజు చేళ ఎవిశ్వామి తునిటేళ్ ,ఆదిక్ 

వూర్వమందు, సగము, చేయంబడ్డ మి న్నే ఆంజ చేయంబడిన గంగానది, (ప్రాసౌ 
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ద... కై తపమునక్ _(పొపాద=దేపరలయొక్మ_యు, రాజులయొక గాయ, సౌధ 

ములపినున్న, స్వచ్చ= తెల్ల నె న, దుకూల=వ స్రముయొక్క_, కై రపమునక్ = 

మిష చే చాలంగక్ = ఆధికముగాఒప్పుక్ = (పకాశించుచుండును. (పాసా 

దములు మిక్కలిపొడవులగుట చే నందలి తెల్లినిపశాకాంబర పం కులు గంగా 

నదిపలె నుండననుట. పూర ప్రమువిశ్వా మి(తు(డు పసిస్టునిశాపంబున( జండాల 

త్వము నొందెనతిశంకు చే యడ్ట్హ యు చేయించి తనతపోబలంబు చే స్వర్ణ ంబునకు 

బం పను. కాని కేఐతేీలు స్పర్షమునకు నతని రానీక [కిందికి |దోసీవేనీరి. (త్రిశంకు 

పచ్చటనుండీ [కిందంబడుచు లిశ్వామ్మగు నిం (జార్జి ౦ప నతని దీనాలాపములు 

విని యతి(డు తీనతపోమహీమచే మతియొకస్పర్షము చేయ(దలంచి స్వర్ణమం 

దున్నవ స్తువు లన్నింెకి. బతి గావసువులను సృజించుదు, గంగానదిని సగము 

వజుకు నిర్మిం చెను. అంత (బహు వచ్చి విశ్వామితుని నుతించి యర(డొనరించు 

సృష్టిని మాన్చించుట చే గంగానది సృష్టి య ₹" నిలిచియుం డెను. ఉన్నత (పా 

సాద కేణులంవు నందంద, కట్టంబడిన తెల్లని పత"కాంబరముల పం కులు ఆం 

దంద కొంలకొంత సృజింప(బడీ నడుమనడుమ సృజంప(బడని గం౦ంగానదివ్ర'లె 

నొప్పుచున్న వని భావము. 

తా, ఎల్లప్పుడు వేదములను బకించుచుండుట చే బవ్మిత మొన ముఖములుగల 

(బహ్మా, విశ్చామ్మతుని నుతించి యతి(డు చేయుచున్న కొ త్రీ స్వర్ల్షసృష్టిని మాన్చిం 

చెను,అందువలన విశ్చామ్మితుండు సగము సృష్టి చేసీ చాలించెను. ఆసగము చేయం 

బడ్డ సృష్టిలో గంగానది, 'సొధముల్నపెనున్న తెల్లనిపతాకవ _నములగెడు మి 

షే నాకుంకిన పురమందు (బకాళ్ంచుచుం గను. అలం. అపవ్నావము, 

శే, అమరు హోటకమయక వాశ+టములతోడ 
గురుతేరం బై నయవ్వీటి $ కోటగవను 
కులిశ ధారకు( దప్పి తెగీక్క_లును దాను 

బయటంగొలు వున్న పనీండికొంఛడయునుబో లె, 42 
టీ. హాటక ... కవాటములతోడక_హాటకమయ = కనకమయనః . లైన 

జాటములతో డ€" జరలుపులతో, గురుతరంబు = మిక్కిలిగొప్పడి, . అంజన -= 
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ఆయినట్లి, అవ్వీటి = ఆపండినపురముయొక్క, కోట = (పాశారముయొక్క_, 

గవనుజదుర్గ ద్యారయు, కులిశధారకుక -కులిక = ప(జాయుధముయొక్క_, ధార 

టీల ఒవాదరకు, రప్పి.రిప్పిపోయి, "ఆక్క_లునుదాన = "అక్కలతో నొప్పు 
చున్న కౌన్కు బయటక = వెలుపలిభాగమునందు, కొలువున్న = నేవించుచున్న, 

పని+డికొండయునుబో లె౯=బంశారపుకొండవ లె శీ, ఆమరుల = [పకా శళించును. 

అనలా దెఆచినతలుపులతోోనొప్పునాదుర్ల్షద్యారము “అక్కలతో నొప్పు 
బంగారు పర్వత శుప లెనే [పకాళించుచున్నదని భావము. 

శ్రా, బంగారపుందలుపులతో ( (బకాళించుచున్నయాకుండనపురముయొ 

క్క_ దుర్గద్వార మాఫురములోదాంగియుండి దేవేందునయొక్క_ ప్యజపాతమును 
తప్పించుకొనుటకె యచ టి కివచి J యాదుర్ష ములోందగిన స్థలము చిక్కు._క పోవు 

టే బురమునకు బహిర్భాగమునందు వేచియున్న "ఆక్క-_లుగలబంగార పు 

గొండవశెం (బకాళించుచున్నది. అలం. కేక. 
మహోాసగ్ధర 

దమయంతీ కేళిధా| త్రీీధరశిఖరవారి $ (దత్న భాద ర్భసందో 
వామజాండాఘాత భ గ్న $ స్యడభవమదతాీ వా_ప్పలజ్ఞావన (మ 

త్వముమై నుత్తానగామ $_ర నుర భివదనాం + తస్థమె లీల నత్య 

ర్థముగో గాస్మప దానశేవతనుకృతను తోశరంబుగా వీటి కిచ్చున్. 
టీ. దమయంతీ... సందోవాము- దమయంతీ = దమయంతీ జేవియె:క స, శీలి 

ధ' తీధర జ క్రీ ణాపర్వరములయొక్క.., శిఖర =ఆ గ గులయందున్న ,వారిదళ్న = 

మరకతమాణీ క్యములయొక్కభ " ఇ కాంతియనెడు, వర ట్స ఇ కుళ లయొక్క_, సందో 

వాము= సమూవాము, ఆజాండ.., న్మ మతఠ్వ ము - అజాండ = బహాండముయొక్క_, 

ఆఘార= దెబ్బ చే, భగ్న ఆకొట్రంబడిన, స్యదజ వేగమువలన,భ వ= పుట్టిన, మడ 

కోజగర్వముకలదగుటచే, ఆవా ప్తజపొందంబడీన, లజ్ఞా=సీస్ణ చేత, ఆవన్మమత్వ 

నుమై ఆ పంచుకొనుట కలదయి, ఉ త్తానగామ ర్య ...వదనాంతిస్థమై - ఉ లా 

నగాజ వెలికిలగా నడుచుచున్న, ఆను ర్ల బ్రనురభి = "కా మ"ధేనువుయొకి (౧) వదనజ 

వోటెయహ్కో, అంకస్థమై = లోపలనున్న దై, తీలక్ జవలాసముగా, ఆర్యర్థము= 
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మిక్కీ-లి, తోరంబుగాక ఆఅధికమశా, గోన... సుకృతము గోగాస్క 

గోజగోవులకు, (గాస = ఆహారము (పదాన ఇ ఇచ్చుటయనెడు, (పర నియ 

మయునలన౯గలి డు, సుకృత ము ఆ పుణ్యమును, అప్విటికి౯ =ఆకుండినపురమునత 

ఇచ్చుల్ = ఇచ్చుచుండును, ఆనగా దమయంతి (శ్రీడాపర్వతశిఖరమందు స్థ 

తములయినమరక తమాణీక్యముల కాంతి పుంజ మెడి దర్భసమూవాము, (అ 

హాండకర రోము ఖేదెంపనెంచి పయికి(బోయి దానిని దాను; కాని ఖేదింపలేక 

వ మ*్యు చాక ర్సరమును దాకుటచే వేగమంతియుః దగినది. కా 

వున గర్భమంతయు నశించినది. మజియు సీగ్గుచేం దలవంచుకొన్న ది. (దర్భలు 

లతలు మొదలగునవిపొడువుగానెదుగుచు6 దమశేజే నని ని యడ్డంకిస సంభ వించినప్పుడ 

వానికొనలు తీరిగి (కిందుమొగములుగ లపయి వచు ,చుండుట సవాజము) అందు 

వే నట్టు కెప్పంబడెను. ఇటులు దర్భ్శ'కాంతిపుంజ మనెడి దర్భాగ్రము లధోము 
ఖుంబులయి నచ్చితిమ్మప్రయత్నే ము వృష మగుట * విచారించుచు( దనజేవాము ప 

తోపకారముకయి వ్యయము చేని పుణ్యము సంపాదించుకోప లె నని యొంచి(లోళ 

మున మానవులు మొదట గర్పితులయి వ ర్రించుచు, -నేజీనికారణంబున గర్వము 

తొలంగింప(బడలగా నప్పుడు సాధువులయి పుణ్యమార్ష ముల6 (దొక్కు.టకుంలూ 

నుకొనుట నె జము. అ బట్లి )త8గిపచ్చుచు నా శాశంబున నాలుగు కాళ్లు కూపిన 

డుచుచుండుట చే వెలికిలగానున్న కామ"ధేనువునోటిలో(బడి గో_గాస్మపదాన 

సుకృతి మును సంపాదించి యాఫురంబునకిచ్చుచుండు. సురభేనువులు వెలికిలగా 

వివార్శించుచుండుటకు. (బమాణము. (శ్రు॥ ఈ తానావై చేపగవావవాంతి” ఆగాడి 

(శుతి.ఆకాళశమున గోవు వెలికిలగా నడుచుచుండును గనుక దానినోటిలో మింద 

నుండ తిరిగివచ్చుచున్న దర్శాగములు పడుచుండుట సంభవించుచున్న దని 

"శెలియ(దగినది. ఇందుపలన6 గుండినపురమున రత్నే మయములయిన శ్రీడాపర్య 

తములుగ లవనియు, నవి మిగుల. గాంచిమంకిమ లై యుప్పుచున్న పనియు న్నష్టీ 

మగుచున్నది. ఆలం, రూప శాతిశయో క్పులు. 

శా. దమయంతీబేవి (కీడాపర్యతమందున్న మరకత మూజిళ్యములయొక్కం 
శాంఠియనెడు దర్భసమొవాము, పయికింలోయి (బహ్హాండకర్భగమునకు (దగిలి 



మెషశకు మజలి (ఎహాండమును ఛేదింపలేక పోవుటవలన గలిగినసిగ్లుచే నథోము 

ఖమైయా కాశమందు వెలికిలగా నడుచుచున్న కా మ భేనువునకు నాహార మెగో 

(గాసము నిచ్చుటవలనంగలిగిన పుణ్యము నాకుండిన పురమునకు నిచ్చుచున్నది. 

అలం. అతిశయో డీ. 

వ. ఇట్టి విచి తశోభావె భ వ౦బులకుం బక్టినయప్పక్టణంబు 
Qa. 

గలయం గనుంగొని పతంగపుంగ పుండు క న్యాంతిః పుర[ ప 

జేశంబున నొక్క_శృంగారవనంబులోన సఖమభ్యంబునందార 
కామధ్యంబున శీతాంశు కేఖయుంబో లె నున్నయారాజ పు 
త్రి విపంచి య భమండలంబున నుండి వి[భమ్మభమణరయ 
వికర్ణ స్వర్ణ మయపర్ష సాళిచ్భాయాపటలంబు దిక్కుల బి 

క్ర ్య-టిల్ల మెటుంగు మెజిసిన చందంబు=౦ గొజువి, (దిప్పిన 

పోల్కి_ దమయంతీవదనచందవింబంబు సేవింపం ఒనిపూని 

వచ్చుపరివేవచ। కంబుచాడ్పున వలయాకారంబున నవ 

తరించుచు నాకుంచిశపక్షుమూలంబును నివేశ దేశాతతధూ 

తపకుంబునుంగా నాకణంబ (వాలిన. $4 

టీ. ఇట్టి... వె భవంబులకుక్ - ఇట్టి=ఇటుపంట్సి విచ్శిత = అద్భుకవస్తు వుల 

యొక్క, శోభా వై భవంబులకుక్ = శాంతి సంపదలకు, పట్టుజనిలయము, ఆయి 
న యప్పట్టణ౦బు=వఐన యానగరమునుు కలయం గనుంగొ ని=అంతిటనుజూచి, ప 

తంగపుంగవుండు = పక్షీరాజు, క న్యాంకః పుర పదేశంబున -కన్య = దమ 

యంతియొక్క., అంతః పుర ప దేశంబునక = అంఠః పురమునందున్న, ఒక్క 

శృంగారపనంబులోకా =ఒకయుద్యాన వనములో, సఖీమధ్యంబునక్ = చెలిక 3 

లనడుమను, తారకా మధ్యంబునక్ జనత త్రముల మధ్యను, శీశాంశురేఖయుం 

వోలె చంద'శేఖయువ లె, ఉన్న యారాజపు త్తి)క౯= ఉన్న యాదమయంతి 

ని, వీకీంచిజ చూచి, ఆభ మండలంబునకుండి = ఆ'కాశమార్షమునుండి,వి భమ... 

చటలంటు వి భమ జలీలాా, బ్ర మణజపలయాకారమునం దికగుటలయొక్క., ర 
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యజ వేగముచేర, వికీర్ణ = వ్యా _స్తమయిన, స్వర్ణ మయజబంగారు వికారమయిన, 

పర = అక్క_లయొక్క._,పాళీ=పం క్రి మొక్క, ఛాయా పటలంబు = కాంతిసమూ 

వాము, దిక్కులక్ =దిశలయందు, పీక్కు_టిల్లక్ =నిండుచుండగగా, మెఆంంగుజ 

మెఅపు, మెజనిన చందంబునక్" =(ప్రకాశించునట్లును, కొతవి (తిప్పినపోల్సి స్ = 

నిప్పుగలకజ్ఞను| దిప్పినట్లుగా, దమయంతీవదనచం[దబింబంబుక =దమయంతీ జీ 

వియొక్క_ ముఖచందబింబమును, నేవింపక = సేవించుటకు పనివూని=_పయత్నిం 

చివచ్చుపరివేషచ్యకంబు చాడ్చునక =వచ్చుచున్న పరివేషమువలెచే, పరివేన 

మనౌాః-( సూర్య చం దులచుట్టును,షటువగా నుండు కాంతి మండలము)సలయా 

శారంబునక =షటునగా, అవతిరించుచుక =దిగుచ్చు ఆకుంచిత . .. మాలంబును, 

ఆకుంచితే = ముడువంబడినుప క్షమాలంబును =ఆక్క_లుగ లదియె,ఏ వేశ.. -పకుంబు 

నుంగా-నివేళ దేళ =ఉంకుటకు తగిన పచేశ మందు, అతత =వి స్పరింపంబడినవియు, 

భూత = కదల్బంబడుచున్న, పక్సంబునుంగా=! 'కలుకలదియొ, ఆక్ష్షణంబు =లే 

జ్జ ణమందే, (వాలినా; 

ఆ. దుందుభి వాద్యనిన్యనము 1తో, దులందూం.గ”డుపతునాదము౦ 

దంద యకర్కితోపనత $ మె విశంబడ్డ విహారలీలలం 
జెంఏ పరాకురళొ మెలంగుశేచి త్రము లుద్దవిడిం గలంగలా 

నిందు౦ిభాస్య లప్పుడు సశమిోతుణ చేసిరి రాజవాంసమున్ .శర్ 

టీ, దుందుభి... స్పనముతో౯ - దుందఫి = భే. లయొక్క._, వాద్య ='వాయిరి 

చుటవలనం గలిగిన, నిస్పనముతో౯ =ధృనితోోతులం దూలౌడుపక నాదమే 
సరి పోలుచున్న "ఆిక్క_లచప్పుడు, అంవంద = అచ్బ్చటచ్చట, అకర్కితోపన 

ఠమై=ఆకన్మికముగా వచ్చిన టెంవినంబడ్డక్ =వినండ, శా,విహార లీలల౯ = క్రీణా 

విలాసములను, చెంది ఆ పొంది, పరాకునక = ఏమతిపాటుతో , మెల(గుచి త్తమ లుజ 

(పవ ర్తి ంచుచున్నచి _ల్త్హములు,ఉద్దవి.౯- ఇ వేగ యగా,కలంగ౯గాక = వెదరిపోవ్స 

చుండగా అప్పుడు =ఆసమయమందు, ఇందునిఖొాస్యలు= చం దునివంటి ముఖి 

ముళుగల కీలు, రాజవాqనముక జ రాజనవాంసమును, సమిషణ చేసిరి చూచిక్టో 
0 ae get 
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శా. 'ేకీధ్వనులతో సమానమైన యగవాంసయు"ఆక్క-ల చప్పుడా 
నికముగా వచ్చి వీనులంబడం?ా నంతవజకు నాటలాడుకొనుచున్న యా శ్రీ) 
అందు పరాకుచేం (బవ ర్తించుచున్నచి _క్రమలయందు భయముగలవారగరై 

యా వచ్చుచున్న రాజహంసమును కాచిరి. 

వ. అమ్మ _త్తకాళినులు తమచి త్తంబులు విము కృత _త్తద్విషయ (గ 

వాణంబులె యాహంనంబునందు. బరి (బహ్మంబున ందునుం 

బోలె వర్తించుచుండం జూచుచుండిరి. విదర్భ రాజుపట్టి తన 

నెమ్మనంబునం బుట్టిన కాతూహాలంబున నమ్మ రాళంబుంబట్టం 

దలంచి యొయ్యనొయ్యన గదియ నేతెంచిన నజ్ఞాలపా 

చంబును నబ్బాలతేలం చెతీంగి మెగసియుం దప్ప (గుంకీ 

యు దాంటురొనియు( దనమోాంద వాలు కేలుదోయియొ 

డుపు దప్పించుకొనియెం. గాంచనప త్త్రిరథ గహణలీలా 
వ్యవసాయంబు నిష్ఫలం బైన రామూలిం జూచి చెలులు గల 

కలం జేచజచి నగిరి.వా_ స్తశలతాళకోలావాలంబునం బులుం 

గు బెగరించితిరి.దీన మికు నేమి లాభ ౦బయ్యెనని సఖజనంబు 

లం గనలి పలుకుచు మార్తాండు ననువ రించుఛాయా దేవి 

యుంబో లె నత్తోయజూవీ మానసౌకంబు వెనుకొని చనియె. 
, అన్నారీని వవాంబును మేలంపుమూటలకై నడి వాంసగమన 

వహాంసాభిముఖియైన యాత్ర. బెద్దలు ని పేధింతురు నుమూయ 

నుచుముందగతిం బిజుందవ యేతించిరి.నీడోద్భవంబును నచ్చే 
డియనమందగ నున విలాసంబు పరిహాసంబున కై యనుక రించు 

నదియునుం బోలె ముందటం జరియించుచుం జేయీాక యః 

కలు ముడిలించుకొని యీజం బై నయొక్కలతాగోహంబుం 

డూతె: అట్లు దూతీన వెలరువాతీ చేయునది లేశ ని"పీధబనిత 



టీకాతార్పర్యనహిత ము, 169 

రోవనిరు ద్వా శేవనిజషయస్యయు, నాత చ్భాయాద్వితీయ 
@ శే 

యు. (బస్వేడాంభఃకణవిభూపవి.తాంగియు నిళ్వాసవేగకం 

వీత స్తన భాగయు నై యూరకుండె నప్పు డయ్యండజంబు 

టీ. అమ్మ _ల్తే కాళినులు=ఆ చన్లీ9లు, తమచి తంబులు=తే మ మనస్సులు, విము 

_క.. .(గ్రవాణంబులు+వఐ-విము క్ర =విడి చి పెట్టంబడిన,త లృత్ =ఆయాయ్యివిషయ 

[గవాణరిబులు=వివ తు జాన ములుగల వై ,అనంగావారిచి త్రము లాయావిషయంబు 

లనుండి మణలిన వని యు: ఆవాంసంబునందున్ , పర|బవాంబునందునుంబో 

లెన్ =పరమార్శ యందుపలెనే, ఏ _ర్తించుచుండల్ = (పపర్శించుచుండగా, 

ఆన౯గా యెోగీశ్చ రులు (పపంచజ్ఞానమును విడిచి నిశ్చృలమనస్కు-లై పరబ 

హామును చాచుచున్నట్లు వా రావాంసమున జాచుచున్నా రనిభావచు. 

చూచుచుండిరి, వివర్భరాజుప్య్ర్రి = దమయంతి, తన నెమ్మనమునక్ =తనమనస్సు 
నందు పుట్టినకొతూవాలంబుతో౯ = జనించిన వేడుక చే, అమరాశంబుక్ =ఆ 

వాంసమును, పట్టక , తలంచి, ఒయ్యనొయ్యన = మెల్లమెల్లగా, కదియక్, 

ఏ తెంచినక్ =దగ్గఆకురాః గా, ఆజాలపాదంబును = ఆవాంసయును, ఆబ్బాలత 

లంపు =దమయంతియొక _ యి పాయమును, ఎంసి ఎగనియుక్ = పెశెగిరి 

యు రప్పక్ =చసమయంతినుండి తవ్పీంచుకొనునట్లు, (కుంకీయుక = |కిందిక్ 

డణియు, దాంటుకొనియు౯", దనమిందళ€ ,(వాలుకేలుదోయి = పడిన దమ 

యింతి చేతులయొక్క, ఒడుఫుక్ =పట్టును, తల్చీించుకొనిమొక. , కాంచన... 

వ్యవపాయంబు, కాంచన =బంగారువి కారమైన, ష గ్రరథ =( "అక్క. లెరభముగాం 
గలదియగు) పశ్నీని, (గ్రహణ = పట్టుకొనటయనెడు) లీలజ వేడుక 3. ను వ్యవ 

సాయంబు=[పయర్నే ౦బు, నిస్ఫలంబయినక్ =ప్యర్థ్ చుశా, రాచూలిక్ = 

దమయంతిని చచ్చి చెలులు, కలకలక ఇక లకలమని చేచజచి జ చప్పటలు 

శజచి, నగిరిజనవ్చిరి)ి వా స్త,..కోలావాలంబునక్ ) వా స్తరలజ చేరులెడ్కు 

శాక కాళ ములయొక్ళ_, కోలావాలంబునక్ ఇ 'ఫెద్దదప్పుకు చే, పులులపక్ ఇ 
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వాంసను బెదరించితిరి=భ య పెట్టితిరి, దీనకొ ఇ ఈభయ పెట్టుటవలన, మి 

కుక్ = సఖులకనుట, ఏమిలాభంబు, ఆయ్యెల్ అని, సభీజనంబులక్,క నలి = 

కోపించి, పలుకుచు, మారాండు్ = నూర్యుని, ఆనువ _ర్టించు ఛాయా దేవియుం 

భోలె=అనాసర౦చి తిరుగు దున్న ఛాయా బేవివ లె నే అతోయజాక్నీ = పద్మము 

అవంటి న్మేతములుగల యాదమయంతి,మానసౌకంబుకొ = వాంసను, వెనుకొనిజ 

వెంబడించి చనియెక్ = వెళ్లిన), ఆన్నారీనిసవాంబును = ఆ న్లీ)లును మేలంఫు 

మాటల కై పడిన్ =పరిహాసములాడుచున్నట్లు, వాంసగమన =హంసనడకి వంటి నిడ 

కగల ఓదమయంతీ, వాంసాఖి ముఖిమైన=వాంస క ఖిముఖమైయున్న , (మూర్యు 

ని కభిముఖియై యున్న దనియు నర్థము) యాన్ = నడకిను, పెద్దలుజ పండి 

రులుజనిేధింతురుసుమి = వలనందురునువు*”? యనుచుక్ , అనల౮ాంవాంస 

మున కెదురుగా నడుచుట యపళకునమని భౌవపరు. మజణీయు “ ఆనూర్యం 

పశ్యారాజదారాః” ఆనలంగా (రాజభార్యలు నూర్వునిం జూండరకు,) అని 

యున్నది గాన నీవు వాంసాభిము ఖి నై (సూర్యాఖిముఖియై) పోవుట 

యుచితముగాదని, వాంసపద శేషము చే "నలి చేయుచున్నారని భావము. మంద 

గతిక = మెల్లగా, నీతుంవన = వెనువెంట స్క ఏతెంచిరీ = వచి బరి? 

ఆ నీడోద్భవంబును = అవాంసయు, , అ చ్చేడియమందగమవవిలాసంబు౯ జ 

అచ్చేడియ = ఆదమయంతియొక్క_, మందగమన = మెల్లని నడకయొక్క, 

విలాసంబున్ = లీలను, పరిహాసంబున కై జనవ్చుటాలనై, ఆనుకర6ంచునదియుం 

బోలెన్ జవిడంబించు చున్న దిపలె కీ ముందటన్, చకయింమచుు చేయీకజ 

చేతికి దొరకక, లేక, హాస్టువడక, ఈ(కలను= చిన్న యక్కు_లను, ముకి యించి 

కొని = ముడిచికొని ఈజంబు = దట్టరు, ననయొక_ల తాగవాంబుక్ ౫ 

వినట్టి యొక_లతౌాగ్భువామును, తూఅ౯=పవేళిం చెను, అట్లు దూటీనక్ ఆ 

ఆట్లు చొరయగా, వెలరు, పాళీ = తెల తెలపోయి, చేయునదిలేక, నిషేధ 

+ +. వేయస్య్థయు నిషేధ జఎవలదని యాటంకపజుచుట చే, జనితజ పుటీన, రోవ ఇ 

కోపము చే,నిరుడ్ధ ఆ నిరోధింపయడిన, అకేవజసమ స్థమయిన, నిజ = తన 

యొక్క, వస్యయుక్ = చెలిక తెలు కలదియు - అనంగా వెలిక తెలు నసాంస 
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ను బట్టుకొన వలదు వలదని నిషేధింప దమయంతి కోపము వహించి వారలం దన 

వెంట రాపలదనివారింప వార లామెవెనుక( బోవుట మానిరని భాపము. అర్హ చా స 

యాది తీయయున్ - ఆత్మ జ=తీనయొక్క_, భాయా =నీడయ నెడుద్పితీయయుక ఆ 

శిండపదికలదియు, అఆనంగాతా నొక్క_ తెయే కుని యర్థము, (పన్నేద.. భూషి 

తొంగియున్ , (ప న్వేద+అంభ కక ణ= చెమట బిందువులచేత, విభూపి.త=ఆలంక 

రింపంబడిన), ఆంగియు = శరీరము గలదియు, అకా ఆల (ఠవలన (గలిగిన వెముటు 

బిందువులు శరీరమంతటను నిండినవై , ముత్యేములవ లె (బకాళించి దమయంతీ 

శరీరము నలంకరించుచున్న వని భెవము, నిశ్వాస... భారయునై = నిశ్వాస 

వేగ =నిట్టూర్చు వేగ ముచే, కంపీగి= చలించుచుస్న, సనభారయు౯ = సనములు 

కలదియు నె, ఊోనకుం డక్ =మిన్నకుం డెను. ఆప్పుడు=ఆసమయమందు, ఆయండ 

జంబు = ఆవా౦స, మస ష్యుభాషణంబులక్ = మనుష్ములాడు మాటల చే,ఆః పెపద్య 

ముతో నన్యయగు స 

వా కాంతా! శ శవచాపలంబున లతా+కాంతారవీథిం బరి 

వాంంతిం హా డెదవేల?బేలవె? నను౯ శః కంటె పట్టంగ నీ 

వెంలే దవ్వుగ నే;గుదెంచితిగ చె? 3 యేలమ్మ వీబోటు లం 

తంతం జిక్కీ_రి; ,చిక్కకుంకుదు రె? నీవా శే పముల్ పల్క_లోన్ . 

టీ. శాంతా=పీసుంపరీ?, శే శ పచాపలంబున౯ = చిన్న రనంపుదుడుకు 

తనమువే, లతొకాంతాం' థిక-లశా = తీగాలుమొదలగువానిచే, కాంతా 

ర్ వెళ్ళ శక్ష్య గుగాని, నిథిక్. = (పరదేశమందు, ప8శా9ంతిక = ఆయాస 

మును పొంటబెదవు+ఏలజ ఎందుకుపొంటెదవు, బేలవె = వెళ్హదానవా, ననున్, 

పట్టంగ* శక్యంబె = నన్ను (బట్టుకొనుటకుం దరమగునా, నీవు, ఎం'తే= ఎంత్ 

య, దవ్వు గా=దూరి ముగా, ఏంగటెంచితివి+కటే = ఐచ్చినావే?, అనగా 

జాలదూరమువచ్చితివనుట, ఏలమ్మ = ఎందుకమ్ల, నీబోటులు= సీ చెలిశ తెలు 

అంఠంర = అక్కడక్కడే, చిక్కిర.=నిలిచిరి. నీవు, ఆకేపయుల్ ఇ 

నిషేధవడనములు, పలకా, చిశ్క_కుండుదు రేజ వెకుక కు6బోకుండ ముందుకా 

అనయా పోదురనుట, 
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శా. ఓచెలియా ! నీవుబాల్యచాపలము'చే నిట్టిదుర్షమమార్ణములయందు చేల 

ఈాయా సప డెదవు? వెల్లిడానవా! నన్ను పట్టికొన నీతరమగునా? కాదు. నీవు 

చాలదూరమువచ్చి తివి; ఇంకనై నన్నీ ప్రయత్న ము మానుము. సీచెలిక త్తెలందణు వె 

నకకుమటలిరి. ఆవును. గీవువారలం గోవించి పొమన్న ప్పుడు వారలు నీ వెనుక 
జీల పత్తురు?. 

ఈ. అళియుం బోలె నిప్పుడు వీనాళి యమార్లమునం జరించునిం 

_ న్నోలలితాంగి! కాదనుచు + నున్నది మందసమిరణంబునం 
(గాలు పవాళమంజరులు 4 క మకరంబుల విభ ఇమంబు గా 

చాలరసాలపుప్పన స శ పాయివన( పియక ౦0ళహుంకృతిన్ . 48 

టీ. ఓలలితాంగి = ఓమనోవారాంగీ, వనాళి ఇ వనపం కి,అమార్జమునక్ = 

'చెడ్డమార్గమునందు, చరించునిన్ను = సంచరించుచున్న నిన్ను, ఇప్పుడు = 

ఈసమయమునందు, అభలియు౯బో లెన్ = స్నేహితురాలివ లె, మందసమోరణంబు 

నక = మలయమారుత్ముచే, | కాల్ముపవాళమంజరులు= చలించుచున్న చిగురు 

గుత్తులు, క మకగంబులవిభ ఇమంబుగాక -కమ = (పకాళించెడి, కరం 

బుల =చేతులయొక్క., విభమంబు = విలాసము, కాక =అగుచుుడం గా, 

బాల...హుంకృతిక -- బాలరసాల = లేంశమావియొక్క_, పుప్పరస= తేనెను, 

పాయి ఇ (ౌగిన, పనపియ = కోయింయొక్క., కంఠ = కంఠధ పనియ నెడు, 

వుుంకృతిక =హుం కారము చే, కావనుచునున్నది = వలదు, అని నిషేధించు 

చున్నది. ఆకా వనపం క్రి చెలిక తేవలె నే సమోరకంపిలేమయిన చిగుళ్ళ 

ెడికరంబులం (దిప్పుచు గోకిలాలాపమనెడి హుంకి' ఎతిచే పలదని నిషేఢించుచు 

న్నదనిభావము. 

తా. ఓదమయంతీ! ఈబఐనపం క్రీ నీ చెలిక త్తెలెనే లేంతమావిపూవులయం 

దున్న రసమును (ఆ విమదించిన కోకిలముయొక్క_కంఠధ్వని యనెడుకోషవదన 

ములచే శాలిచే గ దలుచున్న చిగుళ్ల చెడు చేతులరదిప్పుచు నీ విట్టిదున్సుధమం 

దు సుందరింపంగూడ దని నిషేధించుచున్నది.. 



అవ, వొంస యెట్టికార్యముల నైన సంభుటింపం దగినసా 

నుర ము తనకుంగలిగినట్టు లీపద్యముచేం జెప్పుచున్నది. 
సీ నలినసంభ వుసాహిశణమువారువంబులు 

కులముసాములు మాకు శ గువలయాశ్నీ 

చదలేటిబంగారుకేజలరువాంబులతూండ్లు 
భోజనంబులు మాకు శ బువ్వుబోండి 

సత్యలొకము దాక శ సకలలోకంబులు 

నాట పట్టులు మాకు $ నబ్దవదన 

నముధురాతురము లై నీ మామాటలు వినంగ 

నమృ'తాంధనులు యోగ్యు శ లనుపమాంగి 

తే. భారతీచేవిముం జేతి శపలుకు(జిలుక 

సమదగజయాన! స్మబహ్యాశేచారి మో "కు 

వేదథా _స్తృపురాణాదిశే విద్య లెల్ల 

దరుణి! నీయాన నుంటాప శధంబు మాకు, 49 

టీ. కుఐలయామీ = కలువపంటి నేత్రములు గలదమయంతీ! నలిన... వారు 

వంబులు, నలినసంభ వు=(బవ్మాయొక్క_,సాహీణము= లాయముయొక్క_, వారుసం 

బులు = గుజ్జములు, మాకిE , కులముసాములు =వంళీ క ర్రలు, అన౯శా[బహ్మకువా 

వానభూత మైనవాంస వప౦శమందు జన్మించితిమని తాత్పర్యము - ఫువ్వుబోంి = 

పున్సమువంటిశరీరయుగల దమయంతీ, చదలేటి... తూండ్లు- చదలేటి=ఆ కాశ 
గంగయందున్న, బంగారు బలరువాంబుల తూండ్లు జ బంగారుతామరతూం 

డ్లు, రూకుల,భజనంబులు ఆహారములు, ఈ చెప్పుట చేగారణమందున్న గుణము 

లు కార్యమం దుండుట స్వభావసీద్ధయు గనుక బంగారుతూండ్లను దినుటంబట్టె 

వాంసెఅక్క_లుగాడ పనిమివన్నెకలవయ్యె ననితో (చుచున్నది. అబ్టవదన = 
పద్మ ముపం ముఖము గలదమయంతీ! సర్యలోకముదాగకక్ = (బద్వలోకపర్యంత 

న్న, సకలలోకంబులు ఆ లోకములన్ని యు, నూకుకొ, ఆటపట్టులు = (శ్రీడా 



174 శృంగారనై షధము 

సములు ఆరా నన్ని లోక ములయందు నిరాటంకమౌగా వివారింప(గలమనుని 

భావము. ఆనుపమాంగి = సాటిలేని శరీరముగలదమయంతీ, మధురాక్షరములు 

ఆ తియ్యనియ'ి.రములుగల, వినమామాటలు = ఆయినట్టి మూ వాక్యములు, ఏనం 

గా = వినుటకు. అమృ తాంథసులు = అమృత్ మేయన్న ముగా6గ ల వారు (అనం 

శొ దేవత లనుట), యోగ్యులు = తగినవారు-అన(గామావాక్యములు దేవతలు 

వినం దగినవికాని సామాన్యులు ఏనంవగినవి కాపనిభాౌపము. సమద" జ 

యాన = మత్తుకేను(గువంటి నడకగళల దమయంతీ! భారర...జిలుక, భారతీ 

జేవి = సరస్పతియొక్క_, ముంజేతి = ముం౦జేతియందు, పలుకు = మాటలాడు 

చున్న, చిలుక, మాకుE్, సబవ్మా చారి జ సహాధ్యాయి, అవగాసరస్పలతీ దేవికి 

మిగుల బియమయిన వారమనియు, నా మువలవ సే తాము గూడ మాటలాడ నేర్చి 

తిమనియు6 గావున మామాటలు నిర్చున్చమ లై యుండుననియు, భావము,తరుణీి 

=ఓదమ యంతీ, వేదళా స్త్వపురాణాది విద్యృలుఎల్లక = వేదములు, ళా స) 

ములు పురాణములు మొదలగున్న విద్యలును, మాకుక , ఘంటాపధంబు = రా 

జమార్ష ముపంటెవి, నీాన = నీతోడు, అనగా రాజముక్షమందు నిరాటంక 

ముగా బోవునట్లు సమ న్షవిద్యలయందు నిరాటంకముగా వివారి౦ంప(గ లము. 

ఆన్ని విద్యలను నిస్సందేవాముగా నేర్చితిమనుట. నీతోడుగా6 జెప్పుచున్నాను. 
ఇవి యన్నియు సత్యములు. 

వ. ఒక్క_నా(డు విధాత వినో దార్థంబు వాహ్యాళి వెడలి మజుల్వ 

చ్చునపుడు మాకులస్వామ్నులె నయత నిరథగ థ్యంబులు (శ్ర 

మంబున డీలుపడి యున్నం జూచి యేను విమానడండంబు 

కంఠంబున ధరియించి విరించిచేతం చారితోషి కంబు వడిసితి. 

నేను దివ్యతిర్య గ్లా తిని మము బోంట్లు పాశౌదికంబులంగట్టువ 

డుదు రే[గుణపాళశంబులంగాక,భూలోకంబున రాజ బృందార 

కులు కొందటు కలరు.వారితో. జెలికారంబు వాటించి యుం 

డుదు.వి శేషీంచియు నిషధ దే శాధీశ్వరుండ గు నలుండను రాజు 

మోద మిగులం బతపాతంబు గలిగి యుందు, 50 



టీకాతాత్పర్య సహిత ము, 1765 

టీ. ఒక్కా నాండు,విధాత ఆ (బహ, వినోదార్థంబు = వేడుక కె, వాసో 

భీ వెడలి = స్యారివెడలి, వచ్చునపుడు , మాకులస్వాములు ఆ మావంళ 

కర్తలు, ఐన... రథ్యంబులు=ఐనట్టియతలేని రథ మునకు. గట్టినగుల్తముళు, (శమం 

బునక్ = (శమచే, డీలుపడి = బలహీనములై, ఉన్నరా చూచి, ఏను 

విమానదండంబుక = ఆవిమానముయొక్క_ దండమును, కంఠంబునక = మెడ పె 

ధరియించి, విరించిచేతక = (బవాచే, షారితోషకంబుక్ = బహుమానము 

న్కు పడసీతిని = పొందితిని, చేను ివ్వతిర్యశ్లాశని = దేవతాపక్షీజాతియం 

దుంబుట్టినవాండను, మముబోంట్లు ఆ మాపంటవారు, గుణపాశింబులంగాక = 

గుణములనెను (తాళ్ళ 'చే.దప్ప, పాళాదికంబులక్- ఇ కేవలము తౌళ్లుపెందల 

గువానిచే, కట్టుపడుదు రే = బంధింపంబడుదురా ! (అనగా మేము పెజలసద్దు 

ణములకు లోంబడుదుముగాని తక్కిన పతుులవలె పాళాదులకు. జీక్కె.డువార 

ముకామని తౌత్పర్యము) భూలోక ంబునకా రాజబృం దారకులు = రాజే 

ష్షులు, కొందట్సు కలరు = ఉన్నారు, బారితోకొ = ఆరాజశేషులతో, 

'చెలికారంబున్ = న్నే వామును, పాటించి= చేసి, ఆంకుదున్, వి శేషించియున్ = 

అధిక యుగా, నిషధ దేళాధీశ్వరుండు ఇ నిషధదేశయున కధిపతి, అగునలుండు జ 

ఆయిననలుండు, అనురాజుమోదన్ = అనెడిరాజాపె మిగు౪న్, పక్షపాతము 

(పేమ) కలిగియుందును. 

అవ. నలనుహోరాజునందు దమయంతి కనురాగంబు గలిగిం 

చుట కతన్నివె భవంబును వర్శించుచున్నది. 

తే కనక శె ల౦బు డిగ్గి యాగీ కాశ సింధు 

సలిలములం దో(గి మిగులంగ. శే జల్ల నై న 

చారువోటకమయగరు$ చ్వానురముల 

వీతు నతనికి వె శాఖ వేళలందు, ర్1 

టీ. కనక శెలంబున్ = బంగారుపర్వతమును, డిగ్గి = దిగి ఆకాశనింధు 

సలిఅములక్ ఆ ఆశాళ గంగ యందున్న సలిలము లందు, తోలి = శానమాడి, 
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మిగులక = మిక్కిలి, చల్లని = 'దల్లందనముగల, ఐన... చామరములక్ = 

వన = అయినట్టి, చారు = సుందరముశ్రైన, హాటకినముయ = బంగారు, వి 

కారము లెన,గరు త్ =ెఅక్క-_లనెడు చామరముల౯్ = వింజామురల'చే, వెళాఖ 

వేశలందుక = వేసవి కాలములమందు, ఆరతనికిక = ఆనలమహే రాజునకు, వీ 

కున్ = వీచుచుందును. 

ఈ. దమయంతీ! చీనుబంగార్ పుకొండనుండ్ దిగి గం గానదియందు( (గుం 

కులిడి తజ్జలనంపర్కూ ము చే. జల్లనె ననా పఅక్క_ల నెడు వింజామరలచే నలమహా 

రాజునందు మిగుల (బేమగలవా-డ నె వేసవి శాలములయందతేనిక్ సంపాహ్తమ 

గుచున్న తౌపమును దొలణించుచుందును. 

మ. రణకండూభర దుస్సహం బయిన యా రాజన్య దే వేందుగ 

శ్నీణ'బాహో ౧ మున౯ా జనించిన మహోకీ ర్తి (పవావాంబు గా 
రణసం[ కాంత గుణానుషంగ ముననోగే! పన్నీ తదిబ్యి త్తవా 

రణగండస్థలకుంభ కూటములతో శ రాచుం ది వార్నాతముల్, 
క్త రత దున్నవాంు ర గ జయ్యద్ద ములయందున్న కండూభర=దురద 

యొక్క యతిశయము చే, దుస్ఫవాంబు= సహింపందరము కానిది అయిన... బౌ 

హో(గమునన్ =అయినట్లు యానలమహారాజుయొక్క_ సవ్యహాస్తాగ మునందుుజనిం 

చిన... (పవానాంబు- జనించిన = పుట్టిన, మవాత్ =అధికమయిక,కీ ర్తి డవానాం 

బు = కీరియనెడి పవావాశ్సు, కారణ...షంగమునన్ ఓ - కారణ = కౌరణము 

నందు, సం శాంతే =రేగులుపడ్డ, గుణ=గుణములయొక ్క, అనుసష౦గముననో = 

సంబంధ ముచేత శే కాబోలు, (పశ్ఫీత కూటములతో ౯" - ప్రనీత మహో 

న్నతములయిన, దిక్ =దిక్కు-ల యందున్న,మ _త్ర=మదించిన,వారణ= గజములయొ 

క్క, గండన్ఫ= చెక్కిళ్ళ తోను, కుంభకూటములతో౯ = కుంభా[గములతోను 
దివార్శాతముల్ ఇఅవార్ని శంబుల్కు రాదుక జఒరయుచుండును. కారణగుణ 

ములు కార్యమందు సం(క్రమించుట స్వభావము. కావున దురదగలిగిన నలమ 

హారాజు వా_స్త్వమం దుద్భవించినకీర్ణి దురదకలదయి దిక్టజముల చెక్కి. గ్లతోను 
కుంభ స్థలములతో ను, నొ కసికొని దురద తోొల(గించుకొను చున్న దనిభాచము. 
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ఆనంగా నలుని కీర్తి దెగంతములదాంక వ్యావీంచినదని ఫలితార్థము, 

తా. యుద్ధము చేయుటకు దురద వెంద యున్ననలుని బాహువువలన జనిం 

చినకీ రి శారణమువలన సంకమించినదురదను బొందినదయి యాదురదను 

దొలణాంచుకిొనుటకయి దిగంతములకపజకు( బోయి యచ్చటనున్న గజముల వె 

క్రీ_ళ్లతోనుు, గుంభ స్థలములతోను, రాచుచుండును. అలం-ఉ క్పేక్న 

శే రని చాహాపరా. కమం $ బభినులీంప 

నలవియీ పద్మజునికై న $ నబ్బవదన! 

శాతత దాణభారాఖుక్ జ జంగభు కి, కి 

స చైరిరాజు వ్రజీయాను$ మారుతంబు. ర్తి 

త్. అబ్బనదక=పచ్మమునంటే ముఖనముగల దమయంతీ ! ఆతనిబాహాప పర్మాక్ర 

మంబుక = ఆసలముహారాజాయుక ._. చాహుబలమును, ఆఫినుతింపల్ = కొని 

యాడుటస, పద జాకె నకొ=|బవాకె ౪, అలవియే=తెరమగునా? శాత... 
—ీ చాలా CC “కరి 

భు కి _శాతె= వాడేయయినతీ త్ = ఆఅవలవముహారాజుయొుక్కృ,చాణనెరా= బాణ 

పం కియెడు, భుజంగ = పామయులఫ భు కిన మ్య వెరి,,..మానుతీంబు 
శా అవి ఇ. ? 

చెరిరాజ = శతు రావూాలయొక్క్క_, (ఎజీయ = సమూవాసంబంధ మైన, ఆసుమారు 

తంబు -(పాణవాయువుబు, అన6గాయటెకి సడ శ్ర _తువుల6 జంప్రుచున్నా (డని 

భావము. 

తా, ఓదమయంతీ! నలమహారాజు వెణపం కులనెడు సర్చములకు నాహార 
నీ 

ము శ(తువుల పాణవాయువులేయని తెలిసికొనుము. అట్లుశ తువులను సంవా 

రించుచున్న నలమహారాజు పరా్శాకమము నుతింప (అవాతకై నను దరము కాదు, 
ళీ ఇ, 

ఆలం_-రూపక యు, 

చ. వినుకలికూ ర్మిం జిక్కి పృథిశవీభువనంబునకుం డిగంగ నే 
యనువును లేక రంభ యనుశనచ్చర లేమ నలు౯ వరింప బూ 

నినతనకోర్కి. నొక్క_మెయిశేనిండంగం జేయుట కై భజించెందా 
గొన కొని వేల్పులందు నలేకూబరు దచ్చుభ నామ వాసనన్, 

12 
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టీ. రంభఅను వచ్చర లేమ=రంభ యనెడు నష్సరి నీఎ, నినుకలికూ ర్మిక = 

బినుకలి=నలమహారాజు గుణములు వినుటపలన (గ? గిన, కూార్జీక = పేమ చే, 

చిక్కి =నశురా బె, పృగ్గవిభువనంబునకుక =భూ+లోక మునకు దిగంగక్ =దిగుట 
నా 

క్స్ ఏయనువును = ఏ యమిుసాయ మును, లెక జ=కానక, నలుః =నలవ హోరాజును, 

2} రింపక = పెండాడుటకి, పూనిన తినకోర్యా ఇ పయత్నించిన తనయొక్కా మ 

నోరథమును, ఒక్కా. మెయిక =ఓక్క.విధముశ్యా నిండలుక ,చయుట క్యా 

8 చేయుట, తౌక=రంభ, గచ్చుభ నామవా నర _తోగ్రీ =నలమహారాజు 
కీ 

యొక, శుభ =మంచిదయిన, స ప "పరియొకి ఇ, నాసన న్ =గంధము గలు 

గుటచే, వలకూబనున్ ప ధజించెక్ = సేవిం ప es se 

డు చేవణా. నీల చేయూాడ వపంంపయగవ యంాము గలవా నుట). 

శా. ఓదమయంతీ! రంభ నలనుహోరొను సన్హుణయులను విని యతెనిం బెం 

—— కొనదె ళో | Eats S స్ anv ౧9 కష శ్లాడందలంచినడె. కావ్ గశా మ ఎప తానీ స యగుట చే భూళలాకి0ంబువకు వ 

చ్చుట శయుపాయము లఫించినదకాదు అందు చే మిగుల వీచాం౦ంచుచు. దన 

కోర్కి. సేవిధముననెన నెజవేచ్చుకొనం దలంచీ నలమహారాజు నామనుయిన ly ప్ స 

నిలయమపద ముతో (గూడ యున్న నామముగల నలకూవనుని వరించి: ది. ఆలం 

_ఎఅతిశయో కి. 
అటట 

వ. ఆరాజుకడం జనువు గలిగి వర్తంతు మజీయును. ర్థ్ 

ట్. స్పష్టము. 

మ. స్మరవా త్స్యాయనకూచిమార కృత శాశ స్త స గ 0% =లద ర బయ 

పంశీలించినవాండ దంసతుల కుశ త్చాదింటు. నాం రస్ఫముల్ [ల్ 

మురివెం బొప్పంగ మందమంద గమనంశేబుల్ నేప్పదునైదినీ 

శ్వరశంద్ధాంత వితంబినిజనులక౯శేనంపూ రృచర్యదాననా!. 56 

టీ. నంపూర్ణ చందాన నా=నిండు పందురు? పంటి ముఖముగ ల దమయంతీ! 

సరి ,.*సందర్నముల్ -న్వరజమ _నథసంబంధ మెన, లేక సరుండనునెక క'ము 
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శాస్త క్ ర్లచేత, వాత్సా స్రయన= వాత్స్యాయన మునిచేతను, కా చిమార=కూచి 

మారుని చేతను )క్ఫలే =రచింప(బడినుళా సంగంథ=ఖా నస సంబంధ మె మెన (గంధ 

ములయెక్క_, సంసర్భముల్. =సందర్భములను, పరిశీలించిన నా డక్ = వేరి నాం 

డను, దంపతులకున్ = భ్ *'ర్యాభ ర రలు, సారస్యయుE = రిస గావాక త్వమును, 

ఆ త్చారంతుక =క లిగింతును, మేదెనీ... జనులకున్ - శ రౌ జాలయొ 

bi; శుద్ద ంతనితంబినీజనులకక = అంతఃపుర నీ లప; మురిపెంబుఐనడల 

యొయ్యారోము, ఒప్పంగక్ =ఒప్యునక గా దందమందగమనంబుల్ =మిక్కిలి 

మందగమనమును; నేర్పుదుక = నేర్చు చుందును. 

తౌ. ఓదనుయంతీ! వాత్సాయనుడు, కూచిమారుండు రచించిన కామ 

శా స్త్రీల న నన్నింటిం జిక్కి (గాం జదివినాండ. భార్యాభ ర్తలకు సారస్య 

ము గలిగింద:ం”టివతుగత సాకుయలదు.దణేయు రాజలయంతః పుర న్రీ)లకు 

మంద” మవంబులను మిక్కి. సు; దును. . 

వ. భౌామినీడనంబులకు భానభ పదిన్నజ్ఞానవి శాసము. దాని తే 

పభూమి నె యుండుదు. తర్యగ్టాత్ మ్మా తెంబు గాం దలంప 

వలదు. విఏ౦0చివదన 1క మలవినిగ్నతివిని జ _స్త్రవాసన "పూర్ణ 

కరుండ న నయును నామాన్వుంచ నేలిన న్నుం బనిగొము, ఈ 
జాలీ ౯a చు 

శరరంబు పకోపకానాగముగ దా ! పచానసనుశిల (పయాసం 
స @ అతో సూరీ ఇ! 

బు లశ్మనారాయణులయెకలను గారీనృస భాంకుల పట్టుననుం 
౬ లు 

బోలె జబరస్పకయోగ్యసమాగంబునకుం బౌల్పడుంగాక, 

వేలాతి( కాంత కాంతినుణాస్థి వేణి నగునీవు నలునిపాణిపలవం 
స్త మ్ 

బు పర్మిగహంప నర్లు రాలవు క్ మలం బగుమల్లీ కాముకుళ 
ఎనకాలవింముంుకాకు అ 

దచదామనమం౦ంబు గర్క-శం బగుకుశనూ[త్రంబునం గట్ట ore _బొత్రంబు 

లీని తెజంగుస నిషధరాజుదక్క_ పే ప్రాక్కండు నిన్ను వరి 
యింపం బతుండు గాండు. మజియు నొక్కవిశేవంబు, 57 
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టీ. భా మినీజనంబులకుక్ = కీ గమూవాములకు, భౌవభవ... భూమి ౩ -భా 
శాక 

జ శ? ద్ 

వభ ప=మన్మ థసంబంధ మెన, దివ్యజ్ఞాన = పెద్దజ్ఞానమందలీ, విశ్చాసము_దా=నమ్స 

కమనెడు మదకు, నిశేపభూమినై =ని షపించుటకం పగినపరదేశమనై , ఉం 

డుదుక _ఆకయంగా నీ లక౦ద ఆకు వున ఫజూన ముంటెలియ( జేయుటకు వింుద 
జాతి 4+ 9 

గినవా(డ నెడివమక ము నాయందు(౫లదనిభాపము. తిర్య-గాతిమ్మాతెంబుగా€ = 

సామాన్యమైన పక్నీనగ, తీలంపఐలదు= ఆలోచింపవలదు , విపంచి. .. క రుండను- 

విరించి = ,_బహయొక్క_, పదనకిమల = ముఖి పప్యములమం.3, వినిర్ణతీ = 

జయ వెడలిన, వివిధశా స)=అ"నేక యుశై న కా ప) ములయొక్క_, వాసన = 

సంసా, రములచే, పూర జునింశన, క రుండ మ=' ఛో తములుగ లవాడను, అనగా 
da ణా ణి యా ) 

(ద్రహాను గురువుగా చేసికొని సమ నశా స్రములను “నేర్చి కొంటినని భాపము,. 

ఆయిన నేన, సామాన్నుండ నే= నామాన్నుండ నా!-అనల౫ా సామామ్యుండనుగా 
అః 

ననుట, నన్ను! , పనగొ మ్యు= ఆబ్టావం ఫు ము, ఈ శరీీంబు= ఈ చేహాము, పగోప 

శారార్థముకోదా =పరుల కుపకారము చేయునిమి త్ర మేక దాస వాసనుని శల్బప 

యూ సంబు - పదాసనుని=| బవాయొకి, , శీల్స్యప గా సంబు= నె పుణ్య ముతో సృష్టి 
జాలీ లు. ఆాజీ సా 6౬ స లి 

చేయుటపలవ6 గలిసివయా యాస, లమ నారాయణుల యెడలను, గ 

వృప.భాంకులపట్టుననువో లెక ౨ పార్వతీపర మేశ్ళ రులందువ లెను, పరస్పర 

.*+ సమాశ మమునకుక పరస్పర = అన్య్యోవ్యమి, యోగ్య జనినిన వారియొక్ సై, 

సమాగమమునకుక = సంఘటనకు, పాల్పడు౯గా3 = (పయిత్నించు-గా6క, వే 

లా... వేణివివేలా= వాద్దును, ఆతి కాంత మిజేన, కాంత=జమనోవార మెన, 

గుణా=గుణముల నెడు, ఆస్ధీ=సము ద ముయొక ్క, వేణివి=[పవావామవు, ఆగు 

నీవు నలుని పాణిపల్లపంబును, పర్మగహింపక్ =న్వీకరించుటకు - ఆన (గా నలుని 

"ెండ్దియాడుటక ని ఫావము,అర్హు రాలవు = తగిన దానవు, కోమలంబు= మృదు 

వైన; మల్లికాముకుళ దామంబు=మ ల్లై మొగ్గలయొక్క. దండ, కర్కళంబు = 

శరిన మైనది, అగు కుళనూత్రంబునకు౯ = అగుదర్భస్మూతమందు, కట్టక, పా 

(రంబు=ఆ ర్హ్హము, శాని తెజంగున౯ = కానట్లు, నిషధ రాజాదక్క్ళ_ = నలుడు 
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దక్క, వేటొకండు, నిన్ను౯-, పరింపక్ , పా[తుండు=అర్హు (డు, కాండు మ 

తీయుక , ఒక్క_వి శేషంబు=ఒకవి శేషముకలదు. 

చ. అడిగితి నొక్క నాండు గమలానను బేరికి వారువంబ నై 
నడుచుచు నుర్విలో నిషథశే నాథుని కెవ్వ తెయొక్కొ భారయ 

యెడునని ది ావమునశనించుక యించుక గానియంత యే 

ర్పిడ విన(గాని నీవనుచు శే బల్కి_న చండము దో౭చెమానినీ ! 

టీ. మానినీ= ఓదమయంతీ! ఒకి _నాండు=ఒక సమయము", కమలాసన తేరి 

కల =| బస్ఫారష4 యునక్కు వారువంబునై =గుజ్రమనె , నడచుచు, ఉర్సిలోల్ = 
ఉట 6... 

shat త =నిషధ చేశాధిప పతిషరన వలునిక్ భార్య= పెండ్ల 

ము, ఎన్న తె = ఎ వ. అయెడునొ కా ,- =అగున్తో అని ఆడ్గత౯్, కక్ 

షమునక్ =చ్మకెములయొకి. సో డుచే, ఇంచుక యించుక గాన =కొంతి | చ 

ము కొం వఎుళాని, ఆం = తము చన్లయి, ష్. ఎడక్ =స్పస్ట్రముగా, వినక విని 

ండలేదు కోని, నీవు, అముమక్ =నలునిక న్వేయ:, పలి, నచం 

దము = వెస్పినట్లు, తో ౫౯ = శయన చ్చిన 

తా. ఏదమయంతీ ! మియిగువురి సమాగమము (బహ్వాకులూడ నిష్ట మైనట్లు 

తోంచుచుర్నది.! ఎమన(బూర్న్మము నేన్ను షా రథమును లాగుచు _(బవా ' చేవనితో 

నలమహారాజునక భార్య వ్వ 'తెయగును। ముడిని, అత డీ; చ్చుపత్యు తెర 

మును 73 ములవప్పుకుచే స్పన్నముగా విని యుండకేదు. కాని నీవామము నే 

యుస్చరిం చినట్లు శవియనిచ్చినది. ఇందుచే మీ దాంపత్యము (అవహాకుయాడ 

నిష్ట మే. 

అ నిగ ౧ యమానృవాలునకు $ నీకును సంగతి యెల్ల నేటిలోం 

దూర్షము శే సేయఃగాగలండు శ దోయజసూతి తిదన్వథావృథా 

దుర్గయవృ త్తీకిన్ మనసు 3 దూర్చ నయేని జగజ్ఞనాపవా 

దార్హవ ముత్తరించుటకు i కెయ్యది దెప్ప చెప్పుమా. 

టీ, తో యజిసూతి= (బహ, ఆనృపాలునకుE =అనలనికి, నీకును నంగతి= 



182 శృంగారనై షధము 

సముమామగ =నుు, ఎల్లి కేపొ, నేంటిలోక్ = ఈదెనముననో, తూర్ష ము= వేగము గా, 

జేయగా గల(డు= ఒనర్చంగ లడు, నిర్ణ యము= ఈమాటనిశ్చయ ము, తత్ ...పృ 

త్రీకిన్ తేల్ =ఆందులకు(ఆన( గా నలదమయంనులను సమకూర్బిటక నుట) అన్య 

భా=ప్యతిరి క్వి మైన, పృ థా= వ్యర్థ మైన, దుర్శయ=దు స్ట మైన, వృ త్రికిన్ =[పపర్త 

వకు, తో యజసూతి=(బన్నా, మనస్సుక్ =చి త్లేయును, శూ ర్చెనయేని=(ప్రవేళ 

సెట్టినచో, జగజ్జనాపవాదార్ల పము = లోశాపవాదమనెడు సముదమూను, 

ఉ త్తరించుటకుక్ =దాయిటకు, _ఆతనికిన్ =ఆ బహాకు, ఎయ్యది, తెప్ప=ఏది తె 

ప్పయగునో, చెప్పుమా= తెలియ(జే యుమా. 

తా. దమయంతీ'నీకును నలునకును ఎవ చీయోే చేపో వేగగుగా సంఘటన 

చేయంగలండు. అట్లు నిన్ను నలుంతోంగార్పక మఎయొకనితో ంగూర్చుటకు ౯ 

బంకుత్నించివచో బభోరులంద ఆతు (బవ్మాను దప్పక నింగింపకమానిస. ఆగి నిండా 

సము సనును (హవాయెల్లు చాటటలగలండు? కావున (లా నిన్ను నలునితో6 

దక్క_ మతియొక నితో (భార్ప(డు. 

వ. అనిన విని మవ ర్రమా।త్రెంబు చింతించి యాయింతి శ 

కుంతవలభున కిల్షనియె. 60 
ag [గా 

ట్. స్పవ్వము. 

చే. బాల్యమున శేసి యేను చాశేపలము(' బూరి 

నిన్ను నాయాస పెట్టితి $ నిగహమున 

పు బజెసితి ౪ ni క్ర గస్తు( జేసితి గోగొమ్ము $ య దలిర్బ 

(బహ్మవాహనకులముఖ్య ! 4 పహీ రాజ! 61 

టీ. (బవ్యావావానకుల సుఖ్య - ; బహ్మవావానకుల= వాంసకులమునక్కు ముఖ్య = 

(పధాను(డవయిన, పక్షీ రాజు 'బాల్యమయునండేసీ = చిన్నతవముంబ్య్సి చాపఅ 

ముక =చపలత్యమును, పూని, న్నిగవామునక =నిరోధము చే, నిన్నుక , ఆయాస 

ప్రతిని తప్పుక , చేసితిని = ఆప రాధము6జేనితిని. దయ=క రుణ, రీలిర్బక "= 

మొలక లెతునట్టు గా లో౭గొము = [మింగుము-నారీప్పును దిగవిడువుమనుట. 
అతి గరి ళీ 
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శా. ఓపత్నీరాజ! చిన్నతనము చేంజపలత్వమును బూని పట్టుదల చే నిన్ను 6 

బట్టికొనుటకు. [బయత్నించి ని న్నాయాసపెట్టితిన. తప్పుచేసితిని. కమిం 

శఫుము. సయ (జాడుము. 

నీ దర్శనీయంబు నీశతను విలాసం బెప్లు 
నీమునం బత్యంత నిర ట్ర్. 

వముధు రాకతురములు నీ 1 నుపోత ఛభామణములు 

కీ గనీయంబు నీశే నర్తనంబు 

(పౌఢయు కంబు నీ!  పతిభావి శేషంబు 
కమనీయవెరము వీ 4 కలితనంబు 

శాఘనీయంబు నీశీసౌహోర్లగరిమంబు 

(ప్యా నీయంబు నీ* పాభవంబు 

ఆ. మళ్స్యమూ ర్తి యెనరీ మధుకి టభారాతి 

ఛాతి నీవు భువనశేపావనుండవు 
నింకునెలయుం బోలె 1 నేతోత్పవంబ వె 

యున్న వా(డ విట్టి శ యొప్పు గలదె. 62 

టీ. ;తనవిలాసంబు= నీశరీర కాంతి, ఎప్పుడు , సర్మినీయం౦బు= చూడ 

విన, నీమహీ"' భా హణములు= ఎ పూజ్య మెస వాక్యములు, నుధు రిక రొములు ఆ 

తీయనియ కేరములుగ లవి, అనలావినుటకింపు గానుండుననుట. నీవ ర్తనంబు ఆ 

నీనడతి, కీర్త యంబు= కెనియాడంపగివద, నీ పతి భావి శేషంబు = నీబుద్ధివిశే 

మము, పౌనయు క కంబు = నేర్పుగూంతోడినది, పలుపు రవ రహ, 
శమనీయతర ము=సిక్కిలి మనోవారి మెంది, నీసౌహాోర్డ౫ రిమంబు= నీయొక్మా 

చ్నేహాతిశయమయు, శ్లాఘనీయంబు = కొనియాడందగినద్కె న్మీవాభపం౦ంబు = నీ 

(ప్రభుత్వము, (ప్రార్థి నీయముజకోర (దగినది, మరళ్స్యమూర్థి= మత్సా్య్యాపతారు6 

తు, నిన, ...ఫ"తిక౯ - ఐన, మధుకైటభా రాతిభాతిక్ = మధుకై టభులకు శ 

శువైన విష్తువువలె నే నీవ్రుభువన పొవనుండవు=లోక మును బవి తముచేయువా. 
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డవు; నిండు నెలయుంబో లె౯ = పున్న మచం దునిపలె, న్మేతోత్సపంబవై = సేత 
ముల కుత్సవము కలిగించువా(డవై, ఉన్న వాండవు, ఇ యొప్పు = ఇట్టిసౌంద 

ర్యమ్యు కలదె=కలదా? అనగా లే దనుట. 

శౌ. స్పవ్టమ్ము 

వ నామనోరభంబు కంఠపథంబున న _ర్తించుచున్నయది. దుర్గ 
భజనానురాగంబును సమ పాధాన్యింబు నధిషైంచి యున్న 
యది. అందని( మా(కులపండు' గోయందలం వెన, భోం లో 
ణి గవాంబున వళీకరింపంగోరెద. బొల్వచాపరాబున బేలనై 
యున్న దాన నని సాభ్నివాయంబుగా. బలికె నప్పుడు. 6కి 

టీ. నామనోరథంబు = నాకోరిక, కంఠపథంబువన్ =క౦ఠమార్షమందు, ప 
_ర్రించుచున్నయది, దుర్గ భజ నానురాగంబాను, దుగ ఛ =పొందశక్యము కాన్ని 
జన=జనులయందున్న , ఆనురాగ ము=| పేమ, సమ్మ బా?'న్యంబు ఇ సమాన మెన 
ముఖ్యత్స మును, అధిస్థించి=ఐహీంచి, ఉన్నది అందని, మా(కులపండ్లు=ఆందని 
చెట్లనున్న ఫలములను, ఫోయక =కోయుటక, తలంచెద =తలంచుచున్నాను, భా 
జాక్ =చందుని, పాణి ౫ వాంబునక్ = చేత (బట్టుకొ--టచే, వశీీకి రింపంగో రద = 
లోంబజచుకొనంగోరెద _ వలమహాళాజును వీినావాముషు పశపటుచుకొన (గో 
రెదని లోపలిభావమ. ఆవ(గా నలమహా రాజును గోరుట, నంప :[మానిపంగ్ల నా 
సీంచుటతోను చంగదునింజేత( బట్టుటతోను సాటి మనియు భావము. కొల్యచా 
పలంబునక్ =చిన్న తనముపలని పేరాసచే, 'చేలనై =వెబ్దానా యున్నా డాన్, 
అని సాఫీ పాకంబుగాక=తనలోేన యభి పాయ 1. మా చితిమగునట్టు గా, పలి 
శల, అప్పుడు. పైపద్యముతో నన యను, 
తే, రమణి మం దాకీమందాకు కరంబుగాం౫6 

బరిమితో కుల నిబ్బంగి,(శే బలుకుటయును 
సంశ్రయాళువై హంస దశచ్చంసితంబు 
వాదయమున నొయ్య( జింతించు $ చిట్టులనియె. 64 
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టీ.ఇ బ్బంగిక = ఈరీతి గా, రమ ణి=దమయంతి, మందాక్షమందాకురంబు - 

మందా క = సెగ్గ చే మందాకీరంబు గా(గ = మెల్లగ వెలువడుచున్న యకరములా 

కలుగునట్లు గా, పగమితో కృల౯ =మితభాషల చే, పబుకుటయంను= పలుక గ్రా 

వాంస సంళ యాళువె =సం దేహుముగల దై , తల్ +శంసీతము= ఆదమయం-తి చెప్పీ 

కమాటను,తినదు వృావషయమునక =గేన మనస్సునందు, ఒయ్యక్ = మెల్ల గా,చిం 

తించుదుక౯ , ఇట్టులు, అనియెస్ , దమయంతి , రెజుం... గో లెద* నని యస్థద్వ 

యముచే గూఢముగా 'చెస్పేనందున వాంసకు సంళశయమనమ్యొనని "తెలియునది. 

తౌ, దమయంతి స్ు చేం స్ వయఖిి పాయంబు "వలుపరింప బేక మిత వాక్య 

ముల నూచింపలా రాజవాంసము విని మనమునం దాలోచించుచు నిట్లనియె, 

వ. ఓరాజవదన! రాజుపాణ్మ్శ్గహణంబు దృష్టాంతీకరించి పలికిన 

నీ నుభాషితెంబులకు న నర్థంబెయ్యది? ధ్రంతిమనర్భంబునకు వే 

దవర ౦బునుంబో లె న న తయరు నావీనులు పవేశింప న 

ర్హ్వంబు గా బె తి్య్యగ్దాతినై పాయు మాయేలిక నాలీకభ 

వుని యూన నేను డన్నించినయది యాదిగా నెన్నండును 

మృపాఫాపణంబులు వలుకి. సత్యాంబ నలుకుదు. పలికిన 

(సయూణనంబు సాధిితు. *ోకాలోక పర్యి-తెం బై జె నధా(తీ 

మండలంబునందు నీ నెయ్యది య వేవ్షీంచితి నప్ప దార్థంబు 

గొనివచ్చి నీకు సమర్పింపం జాలుదు. కందర్పాకారులె న 

రాజకుమారు లెల్లను నాకు వశన గు లై యుండుదుగు. విశే 
మంచి యన్నిపధభూవల్లభుండు నన్నుం (భౌణంబుగా మ 

న్నించియుండు. 65 

టీ. ఓరాజనదన=చ౦దునివంటి ముఖముగల దమయంతీ ! రాజుపాణి[గవా 

ణంబు=చందుని జేతీం బట్టుకొనుట, దృష్టాంతీకరిం చి=నిదర్శనము గా 6 జేసీక్రాని 

పలికిన నీసుఫాషితంబులకుక్ =పలికినట్టి నీవాక్యములకు, అర్థం బెయ్యది! అర్ధమే 

మి, ఆంతిమనర్థంబునకుక్ = ళూ(దంజాతికి, వేదవర్షంణునుంబో లె= వేచాక్షరము. 
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వరెచే, ఆయ్యర్థంబు =నీపలి కిన వాక్యములయర్థిము; చావీనులు= నా చెవులను, 

(వవేళింపక =చొచ్చుటకు, ఆరి ౦బు కొ దె=రగినదికారే, (ఆనంశా నందని 

(మానిపండ్ల కా సించుట యెట్టదో అ వి వావామాజ (దలంచుటయా 

నట్రిదేయన్న నీవాక్యం క [తీయు విన నరా ౦_బెయుండదు. ఏమన కార్యము 

సఫలమగుచుండ నీ విభుఐచించుట యు క భావము తిర్యి గ్లాతీ నె ఇప 

మీశాతియందు (బున దాం నె , ఉండియాక్, మాయేలిక'=మా పభువగు, నాలీ 
కభవునియానక =| బహాతోడుగా, నేను, గం చినయదియాది గాక్ =జన్మించినది 
"వెంచలుకొాం ఎన్న ండును, మృ షాభాషణంబులు = ఆబ్య ఫు వాక ములను, పలుక౯ 

ఆపలుకొను, స సత్యంబు, పలుకుదుక్, పలికిన పయోజనంబు = నా చెప్పీన కార్యము 

న్కు సాధింతును= సఫలమగునట్లు చేయుదును, లోశాలోక పర్యంతేంబు =: చక వాళ 

మావాద్దుగా(౫ లది, ఐన ఛా శీముడలంబునందు౯ = అయివభూమండలమందు,రీ 

వుఎయ్యది, ఆశేశ్నీంచితివి= ఏదికేతివో, అప్పదార్థంబు? =ఆవస్తువును, కొని 
వచ్చి, ~ వీకుక్, సమక్చంపళ = ఇచ్చుటకు, హాకా జ న్ దన గుదును, మకు 

శంద ర్వా కారులు=ఐమన్న న 'తోసమాన మైన యా ళాద, ఎగలవాసు, ఐన౭ "కుమా 

నలెల్లను = ఆయిన” రాజకుమవూరులందతు, నాసిక”, 

యుండువార లె, యుండుదువు, (ని శేషించి= ఆధీక ౧, fo es 
అం నున్నుక , 'పాణంబు గా=తీన, పాణముప లె నే , మన్నిం 
చి= గౌరవించి ఉండును. 

సీ అతండు వాణి _గహశేణార్జుండు విను నీకు 
నతినిః సూక్పంగ నేరు శే నతివీ యేను 

పిన్న పాపను నీవు * పితృపరాధీనవు 
కార్యనిక్ల యశ క్రి శే గలదె నీకు 

నావల నిమధ రా$దఖలలో కేథ్వకుం 
డీవలం బర మేపి కహి తుండ నేను 

సందేహడోలాధిక శాయి మెన( పసంగ 
nn 
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మిప్పట్లునందు నే $ నెటానరు 
౬ ౧౧ ని 

కే. మొదల సంఘటించినం బొంది $ పిదప నున్న 
గార్య మఘటిం చెనేనియు $ ఘనత తప్పి 
వాణమె నను గ్ మై నన్ను రమ్ము ఫాశీమనునృపాలు 

నెదుర౧ చదలవంచికొఫియులడ శ నెటునేరు, 66 
య వ! 

టీ, ఆతిప= దమయంతీ! అఆతంయ = ఆనలుండు, ₹కు, పాణీ గవాణార్హు ండు= పెం' 

డ్లియాడ (దగిన వాడ, వినుమ్పుఅతినిక౯ =లనలునికూర్చుంగక్ , నేర్తుక =నీకుసమ 

కూర్చుంగ లను, నీవు, విన్న పాపవు, పితృప గాధ్ట్నవు=తంణికి న న sds 

శార్యనిర్ణ యళ క్ = కార్యమును నిశ్చేయింపగ లంత సామర్ల ప్టము, కల దెజకలదా 

(అనలగాశేదనుట) ఆవల =ఆటు వ వ ఫ్రునిపభ రాజా= షష్ట ) అఖిలలో కేళ్వ రుం 

డు=జ సకలలోకముల కధపీ యయ యు, బయలు. ఈపల౯ “= ఈతిట్టుచూడ లగా, 

పర మేప్పిహిగు(డళ౯ =, ఒవాకు న్నేహీతుండను ఐన, నేను, (కార్వము నెజవేర్ప 
అ ల + a క ఖీ ఎ 

జూన నున్నా] నుట) సందేవా “లాధిణాయి = సందేవామ నెడు ను”ెమ్యె లయం 

దున్న ది,వన | పసంగ ము = అయిన కార్యము, ఇప్పటునః = ఈసమయమందు, నేశు, 

ఎటు, జన రుక్ ఎ చేయుదుము (ఆన౮గా ఫెవు విత్చపరాథన పగుట చేం బెం 
sa) అశ ౧౧ 

జాడ నీయివ్ష ము కాదు గనుక నీవు నలు™ ఏకించినప్పటికి నీతండ్రిమతీయొకిని 

కిచ్చు నేమోయన్న సంగేవాము — 

చినక =సమకూర్పిగా, పొంద=కూడే,పీన పక్ష, ఉన్న కార్యముఅఫిటిం చె నేని 

యుగ =వచెడేనచో , ఘనలే= గౌరవక్యుకన్చపోలొర్టుకొని, (పాణ మె=[ పాణ 

ముపం*నవాం జె, న్నర మ్సపొాము,అను నృపాలు నదురక్ = ఆనునలునియెదుట, 
ది... వాజ్టీ చాలీ 

తలపంచికొనిజ ండల్, ఎట్టు నే రుల =ఎట్లు సమరుండనగుదున్వుతన ౮ నీమాట 
na) uy 

బు "ప పున న నేగార్యము స్థ రసజి చినపిన ప నితిండిక నలునికీయ నివ్లములేకి శార్య 

మః చెలీ చనచో el SO పకృంచు నలునియొద్ద నేనెట్లు గార పము 

గావ రి 0పంగలుగుదును. కావున నిష్పని చక్కు_€గ నాలోచించి చేయవలసినది. 

ఉ. ఇప్పటినీతలంపు తెజం $ గిట్టిద పో యిటమింద నప్పు డే 
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చొప్పున నుండునో నిజముశేనుద్ది యెటుంగముగానియుగ్య లీ! 

చెన్పెడి దేమి బాలికల చి త్రము లంబుతేరంగలోలముల్ 

తప్పునొ తా(కునో కునుముశధన్వుని యేటులు దై విక ౧బునన్. 

టీ, ఉగ లీ=దమయంతీ! ఇప్పటీగీతలంపు తెజంగు= ఈకాలమందున్న నీ 
= 

కోర్కి_ యొక్క_రీతి, ఇక్రిదపో=ఐైదేకానియు! ఇటమో(ద౯ = ఈ పెని, ఎప్పుడు 

అ ఏకాలనుందు, ఏచొప్పునక్ = ఏరీతి గా, ఉండునో, నిజరుసుగ్దిజని = మైన సం 

గతి, ఎఆంంగము= తెలిసికోశోయు కాని, చెప్పడీ”*మ=ఎమి వెప్పగలము, 

బాలికలచి గములు= చిన్న వీల్ల లయొక్క్ల నువస్సులు, ఆంబుకొరి ౦౫ వకోలముల్ - 

ఆంబుత రంగ = కెరటములవ బె, బోలయుల్ =చించుచుండునుగుసువాధ నుని యే 

టులు=మన నునియొక్క్క.. చౌబ్బలు, తాయెనో=తిగులునో, కేక పైవిక ౦బుకల్ = 

"_ైవవళ మనలన, తప్పునో=లప్పీపోవునో. ఆనా మోసంట్ బాలికల చిత్త 

ములు మిక్కి._బి చలటించుచుండును. మదనబాణ' లక్ లక్ష్షషుములయిన మాచి 

తచులు క దలుచుండుటచే మన్న నుని బాణములకు లోంబడదవు కావున శా 

మునకులోంబడని మోడి తము శే కొంగున శెటులుండునో. కాఫని. నిప్పటి 

నీఠినిబటి కార్య మునెణ వేర్చ పీలులేద భె నకు. 
థ "టు అ 

శా. సుందరీ! ఇప్పుడు “కోరికయిట్లున్నాను. నీపె టి గానుండునో నిజ 

ఎమెన న్రితిని ాలినికొన బే ము. వ్గులచి ౯ ములు ఇరట'ఎలన*ఎ నలించు 

చుండును. అభుచలించుచున్న చి గ ములలో? బుక కోళ్ల స్థిరముగా నుం 

డునో యుండనో యేమిచెప్పం౫ లకు, కావున నీయీపల్కన వాకృ ములనుబట్టి 

కార్యము నెలివేరు టు దు గటు 
ఖు 

వ. శంకాకఫంకితం బయినయివి[పమంబున౧దు. ( ౧”మౌాణి 
ఈ 

లు. hal A PE << త్ 

కుండ నై యను న ర్జింప నంగీకఠింపం గాని వే లొకి." కా 

ర్యంబునకు నన్ను నియోాగింపుము, య. టంబయిన నడి సం 
చ న్ పప . జో ఘటించెద నని పలికిన నాపత _త్తింపుంగవునకు ఛా(తీపురు 

వూర పు త్తి యి టనియె. 68 
గ్రా 
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టీ, శంకాక ళంకితంబు =శంక చే( గలకచెందినది, అయినంబవ్విపయంబు 

నందుళ =అయిన గ్ర యీ కార్యమునందు, అన6ంగా సందేహాస్పదమయిన కొ 

ర్యమందనుట._పామాణికుండ నై =నిగ్తయించువాండ నై, ఏనుపర్నింపక , అంగీక 

రింపను=ఇస్లపడను, కాని, వేఖుొక కార్భంబునకు = వేలొక శార్యము నిమి త్ర 

మె నన్నుక్, నాయోగింపుము, దు టంబుజయికక్ అఘదంపళ క్యయుకాని 5 

నను,ఆదె=ఆ కార్భము, సంఘటిం చేది. = సమకూర్చ6౫గ లను, అనిపలి5నక , ఆ 

పత త్తి) పుంగ వుకకుఆ ఆపక్షీరాజమునక్కు ధాతీపుకుపహూూత పుత్రి - 3” తీపురు 

హూని =భూ 3 వేరదు(శనఖీమ ర జాయొక్క., ఫు తీ )=కూంతు రైనదమయంతి, 

ఇట్టనియు౯ = ఇట్టుషల్ "ను, 

తే. నిషథభూ సాలు నొల్లకే $ నృపతి నొ రుని 
నభిలషించితినేని హంసా! గగణ్య 

యామవత చందు నొల్తః $ యన్వ్యు నొకని 

నభిలమీపంగ నొంకార శ మాచరించు. 69 

ట్ర్, వాంసా గణ, ఏక = నేను, నిషధభూపాలుక =నలు, ఒల్లక జవరిం 

పక్క నృపతి -ఒరుఏక్ =మజీయొక రాజును, అభిలపి.ంచితి నేని=వంంచినచో, 

యామపతి= ౫, తీ, చందుస్కి ఒ ఫైకి =ఐవరింపక , అన్యునొక నిక =మజళయొక ని, అఆ 

భిలపి.0ప౯ '=పరించుటకు, ఓంకారము, ఆచరించుక =ఆింగీక రించును. ఆనలా 

రాతి బందునివిడుచుట యెట్టి దుర్గ టమైనపనియో వేను నలుని విడుచుటకూడ 

నట్టిదియే యని భావము. 

తౌ. వాంసంాజూ! రాతి చందుని విజెచి పెట్టి మ-'యొక ని పరించినట్లయిన 

"నేను నలుని విడిచి మజియొకని. జేపట్టుదు. 

లే, అబ్బినీమాన సాను రాశగాభివృద్ధి 

యక్క_సంపర్క_మునం దక్క. శ నగునె యొంట 

నలుని దక్క_ం౦గ నొరునినేం $ దలంత్రునెట్లు 

విడువు సంచేహమోహంబు శ విహగ రాజ! 70 
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చి గెమందున్న. టీ. ఆబ్లినీమానస. .వృద్ధి-ఆబ్లినీ= = తౌనురి తీగయయొక్క.మా 

(వక్ (క్ Se ఆను రాగ=|"పీమయొక ti వృద్ధి,అర)_స ౦పరి్కా మున 

భధముచేంగాక, ఒంటకొ =మతియికి దాచే, అగునె = అగు నా?ఆః గా గాదనుట 

వివాగ రాజ=ఓవాంసమా, నేను, లుగ, తెక్కు.౦గ౯ =నలు?విడిచి, ఒరునిక్ ఆ 

మతియొకని, ఎటులంతులొ =ఎీఎంశాంగోరుదు ను, బం చేవా మోనా ౦బు =సం దేహా 
రగా గా 

మనెడి యడశావము, విడువు=విడువుము. 
can 

తా, ప ఘు సూర్యనంపర_ముచేంగాకి మి యుకి సం 

బంధము చే. |= దుకిలుగని వివంబున నాకు వలునినం£ ంధి ౫ -గ౮గానె నుతి 

కం న (మ క లుగదుగాన జం వామున్ డేచి పెం ము. 

€ 

ఆలం - సమానో కి. 
అలి ల 

తే, అనలసంబంధవాంఇశ నా + ౩ గున యెని 

నవలసంబంధనా౨ నా శీ ను జూప 

చాలు నందేవాన! కభాశ్రపణము లి౫క 

దరుణచ' కాంగ! వాఫః పీతిం౫శక(ై!. 
ట్. వార్తా; పతేంగ శ. 3 న “లపశీ రజా : తమణ = “లోన ముగ ల, 

6స-అనల = నలుండుకాని పురుషుని 

71 

చం కాంగ=ఓవాంసమా", ఆనలన6౬ ౦థ వా 

యొక్క, అన౮గా- నలప్నణక్  నియొక్కా యనుట, సంజంధ = "స్నవామందు 

చవాంధ=కోకక్క నాకు, ఆగున ఇమేని=? నటయిన్మ అనల సంఒంధథవాం౪ = ఆగ్ని 

పో తునియొక్క_. సంఒంధమండలి కోరికి, నాకో, అగు౯ణ  మానె=అఆ 

గునుజామ్మొ ఆన (గా - నలునివకంగునా, జేనిచొ ననలములో6ఒ. ఇత్తునని భావము. 

ఇంక = ఈ పె పని; సంచేవావ,గ భామణములు= సంశవాయుచేం గుటిలనులగు వూట 

లు, చాలు = అకు. 

తా. ఓవక్షీరాజమా! నలు౮సం ంఒంధోషుమాని మజియుక ని సంబంధ మందు నా 

కుల గోరికయుండివ చో వస్ని హో తునిసంబంధ దుందు 6 గోరి. యున్నట్లు త 

లంపును- ఆలం - శేష. 

ఉ. దిన్యఖగేం్యద! నమ్మవు మశ ది న్నను నియ్యెడ నాకు విపలం 

ALTE Ae AATF LRN SOSA SAMA: it 0b 
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వకవ వహోకము న్నిలువంశే బట్టంగ నేమిఫలం బశ కసృశం 

కాన నః “వారహేమెవన. శ గల్గినమాటయ వేద వాక్యముల్ 

భవ్నవివార! కాన నినభావన"సే యుమ యొవ్వి పెడముల్, 72 

టీ. “న్న “౦ ద=2.దేసతా సంబంధ మైన పక్షీ రాజూ! పడిల = మన స్సునం 

దు,ఇయ్యువ = ఈహః ౫ స ననుక న మవు= వవ కుంకీకవి, నాకుల ,విపలంభస్య 

వహాగ పక = ష్ స్ట సంచింపన లా గన్ను పయ యత్న మున ను నీిలుపకి పట్రంగక్ = ౨లు 

కెడ-గా నుంమటకు, ఏమ ఇఖులంబు= మ [పమెొూబనము, అనలా నిన్న వంచిం 

చినచో వా “age ఘు, లదు? అన్ ఫా EIN హేణువు.అశక్య = శ్రీ 

క్యయుకాన్సి శేంకొ= సం :యములుకల, స్యఖి చార హేతువు =ఆజ్ఞానకారణముక' 

లవి-అన గా నేవాక్యములకు ప్యభిబార కారణ మున్న నని శంకింపం దరముకాదో, 

య వాక్య ల AT EH; వ్వఖవారనున (గాందవ్పీవకించుట.అనక్ = అనిపలుక 

గ్రా కొచ్చినమాట మ=కళ్గనట వాళ్ళ సే వేష వాక్యెముల్ = వేదవవనముప లె 

(పమాణమెన*.. భవ్వసి బూరె= పకె సమగ ఆలోచనా లవాం గ! కాపనినక 

ఎవి వేపయుణు కాన వ్నుటో, యన్న వేనముల్ = ఏప్ వేవములో, భావన సే 

యుమ=ఆలోదింఫువా. 

తా ఏ పడ రౌ"! నాపవికివ వాక్సము “ఎంచు తినిన్తువు? నిను. ౫) పటఫు 

వాక్యములు పలికి నిన్ను పం దించినవో నా *ేపు _పయోజనము? కావున వామా 

టలయందు వంచన లేద నముము. పంగాన మునయః! నాటోీకదా వేదవాక్యముల 

న(ఒడును. అందువలన నామిాటలందు సనందన లేదుకావున నామాటలు వేదతు 

ల్య్వములనణచ్చును. కానిచో సంకి నేఎములనలూా "నె “వనే చెప్పుము. మణి యా 

వేదము లసత్యమయిన సరో 'సావాక్యము లసల్మెము ల" నని యెంచుము, 

చే. తెర్మడి నిపధాథిపత్ ర్ట (3 తెక్సి_ యొుగున 

కీదయలంచిన నే విహశేగే గం. ద!వినుము 

చేహమనలంబునకు నాహుశేతి గన్ 'నర్చి 

యతెని. బొందంగం గందు జ] న్యాంతిగమున, 78 

టీ, వివాగేంచ=పక్నీ రాజా! రొండి= నారొం డియగు ఫీమరాజు, నిషధాధిప 
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తికిక =నలునికి, ఈకి =ఇయ్యక , లేక్కి_=మాని, ఒరునక్షక "=మజీ యొక రాజునకు, 

ఈ6దలంచినక = ఇచ్చుటకి న్హపడినచో, నేల = నేను, దేవాముక్ =శరీరమునుు, 

అనలంబునకుక = అన్నికి ఆహుతిగక , ఒనర్చి= హోమము. గా బే, ఆంనిక్ 

=అనలుని, జవాంరరిమునక్ =మ యొక జన్మమందు,పొందక, 5౯, కెందు= 

పొంద(6గలను. 

తా. ఒపక్నీ రాజు! నావండీ నలమహోరాజునకు నకీ న్నీయకి మజియొకని కి 

చ్చినచో నాళశరీరమును వెంటనే యన్నికర్చంచి రెండవజిన మం బెనను నలుని€ 
ఈ ళీ క 

బొందక మానను. 

వా, త దాసీత్వపదంబు గె కొని పృ తాశర్థత్వంబును౨ బొందుదుం 
ట్ | a @ 

దద్దివ్యాం(ఘిసరో జవందనవిధిం $ క జెందుదుం 

దద్దావీణ్య మ మపేత్షసేయుదు మదిం 4 జ శేవకుం బై శన 

దద్గోరంతర వీథి.జేరుతుం గుచ + ద్భంద్యోంబు నీసత్క్ఫపన్ 
ద 

ట్రీ? ద్రానత్చ పదంబు =అతనియొక్క_ సేవాపానమ న్కు అనలా నేవననుట. 
షు ( 

౩ కొని= చెంది కృతార్త స్నాంబునుం=ఫవ్య తృమును, పొందుదును, సత్ ..,వి 
క్ థ్ ఈ ల 60./ 

ధిక ,తిత్ =వలునియొక్క, సెవ్య=మనోహర మైన, అర్య సకోజ= పాదపద్మమః 

లక్కు వందనఫిధీిల్ =నమసా్యా_రము క క కైక తాత్పర్యముస్ = 

ఆత్యాస కిని, చెందుదుక =పాందుదును, సత్ = ఆనలమహారాజుయొక్క, దా 

జీణ్యము=వయను, మదిక , అపేక్ష సేయుదుళ =వోరుదును, ఏళ =నేనుత 

'త్సీవకు౯ా =అఆనలుని ను ,చొల్తున్ =పూనుకొందును, సిద్దోరంతేరపీ9క్ తత్ = 

ఆనలునియొక్క_, దోర్ ='బాహువులయొక ్క., అంతిరపీశెక = పీఠ మువ లెనున్న 

చుధ్యభాగ మందు, అనంగా వకేస్థలమందనుట, నీసర్కుపక్ =నీదయ బే, కుడ 

ద్వంద్వంబుక = స్త సనయుగ్గ మును, చేరుతుక జ చేర్చెదను. 

శా. ఓపవీరాజమా ! అవని దాసీనె నెయుండ, ఢన్యురాలనగుదును. అతిని 

పాదప ద్శ ములకు నిత్యము నమస్కరించి స ప ఆ అతనిదయ నే 

పన. ఆతని సేవే చేయుచుందును. గ నతని వే కాణిలించుకొం 

దును, 
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"తే. అతని గోరుదు నే నంతశేరంగనీమ 
నంత. జింతాముణికి. జింత శయాచరింపం 

బద్యముఖు( డై నయతే(డు నాశపాలి కనఘ 

వెన్ని ధానంబు మాటలు పెక్కు. లేల, 76 

టీ. అనభఘ=పాపరహీతు యా, చేను అంతరంగనీమక్ = వృదయమందు, ణి 

ఆకనికొ =నలుని, కోరుదుక =వరింతును, అంప = అతనింగోరిన పెని, చింకామ 

ణీకిక =చింతామణి నిమి తగును చింగ, ఆచరింపక్ =విచారింపను, చింతామణి 

యనా గోరినకోర్కు_నిచ్చెడి యొక దివ్యరత్న ము. ఆదివ్యరత్నముకం కు 

నలుండు [పీయుండనిఫావము, పస్మముఖుండుజస స్మ ుువంత ముఖముకలవా(6తు 

(పద్మనిధిలోనుణా6 గల ౧ధులుకి లవాము), ఐన యతి (య= అయినట్టి యానలుండ్య 

నాపాలికిక =నాక్కు. పెన్నీ ధానంఓ = పెద్ద ఫసంటీవాండు, "పెక్కులు మాట 

లు, ఏలజ పెక్కమాటలతో సస ( పయో'జన సు. ఆనలు(డే నాకు చెన్నిధి, 

ఆతినికింకు నన్య మేసుయు నక్కు_అలేదని 'భాపము. 

ఇ”, సక్షీం”దమా! ప్రృషావాటలతో సము (సయోజనము? నలమహారాజు 

ను చే నామననులో(గోరె.ను. అతండు నాకు ఎభిర్ినచోం “చిం తామణిని 

గార్చ మైనను విచారంపను. అతి (డు నాకు నిదవంటివాండని నమయున్నాను, 

తే, వింటి దద్దుణనిక రంబు శ ఏను లలరం 

గంటి నాతని మోహసంశ[ కాంతి. దిక్ లం 

బోలం దలంచితి సీరం ధశీబుద్ధిధార 

జాల వలచితి నతని నే 4 సత్యే మిదియ, 76 

టీ. తద్దుణనికరంబు= అనలమహారాజుయొక్క_ గుణ సమదయము, వీనుల 

లరకొ = వెవులపండువుగా, వింటినిదిశలక =దిక్కుులయందు, ఆళనిక్ = ఆనలుని, 

మోవాసం[ కాంతిక్ =మావాసం[కమణముచే అన6గా నలునియందలి మోహోతి 

శేయమున నః న్థాదాపస్థనుబొందియుంటం బేసి జగ మంతయు నలమయముశా'నే 

కనబడుట చే. (బతిదిక్కు.నందు నలుని. జూచుచున్నానని భాహము, కంటిని= 

13 
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చూచితిని, నీరంధ్రబుద్ధిధారక -నీరం(థ= అవ కొశినులేన్తి అనయా నితర జాన 

మునకు 6(దావులేని, బుస్థిధారక =ధారనరిి బుద్ధి చే- అనా చెడ తెగని బద్ధిచే 

ననుట్క పోలక్ త =సమానురాల క నట. స 

సే చాలక =మిక్కి_లిి వపలచితి=ేమించీతి., ఇదియ సత్నముజఖదే నిజము. 
తౌ. ఓవివాంగమా! నలువిగుణనికర మును జివులపండువు-గా వినియున్నాను 

మూవాముశే నతని (బతిదిక్కునందు6 జూచుచున్నాను. ఎడ తెగనిబుర్ధిచే నతే 

నికి సమానురాల నగుదును నని లలంచితిన. ఆతనిచే చాల (బేమించితిని. ఇదే 

సత్యము. 

వీ అతనిం/హార్చి నాశ శాణంబు రకహ్నీ౧పు 

మింంయు నీచేవి 1 దేమిసెప్ప 

న్యాశిత సంరతశణాభ్యుష్థంం జైన 

పరమపుణ్యంబు చేశప్పు మిపు ప 

మిథ్యావిశ౦క యీ+మిికం చాకుచెద 

నవలంబనంబు చేf:నుకు విల 

మనురాగజలధి వేశీలాంశి క్విని:. ఫ్ 

దెప్ప వై వె నను జేష్ప న నీర మునకు 

చే, ధర్మ పరులు వరాటికాశచాసమాత 

లాభమున-కె న మెత్తు రుశల్లములలోనం 
(చాణ నాథ ప దానతశత్పరుండ వెన 

నిన్ను నేమని మెత్తునో శ నిర్మ లాత్మ! 77 
టీ, ఆతనిలగూర్చి = ఆనలనుహారాజాును గూర్చి, నా పాణంబు = నాయ 

క్క_జీపమును, రకీంపుయు= కాపాడుము, ఇంతయు = ఇదంతయు, నీచేతిది = 
నీచేతిలోసంగత్సి ఏమిచెప్ప౯ = ఏమిచెప్ప(గలను, ఆశ్రిత... ఉర్థితంబు- -౪శి 
=ఈ శీయించినవారలనూ సంరషణ=జరశీంచుటవలన, అభ్యుత్థికరబు జ పుట్టి 

నది, నిన పరమపుణ్యంబు= అంజన "పెద్ద ప్రుణ్యమున్ను ఇపుడు=ఈస సమయమందు, 
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చేపట్టుము=అపలంబింపుము, లేక, పొందుము. మిథ్యావిశంక =పట్టి సందేవాము 

ను, ఏమిికిజ ఎంనుకు, పాటిం చెవవు=న్వీక 9ంచెదవు, అనయా బేనిపోనిశంక 

లను గారణను శా జేసికొని విచార మొందకుమని భవన విలంబము= ఆలస్యము, 

ఆపలంబనంబుక్ "యకుఘు= కయికొనకుము, అశురాగ .. .నిర్మగ్నక్ -అనురా 

౫ =| పేను యనెడు, 2లధి= నము ముయొక) , నేల= ఒర్గయొక్క, అంతర్ ఎమ 

ధ్యమందు,వినిర్మిగ్నాక =మిక్కిలి ఎమువిళివ దానను, తెప్పవై =నానవై ననున్, 

తీరంబునకుక్ = ఒస్తువ కి) చేర్పుము, గుర్శ పరులు = థర్ల్షాస కి?లవారు, నరా 

టి-కా దానమ్మాతేముజ సరాటిక = గన్వ్నయొక్కం , దానమ్మాల్ = ఈవిమ్మాతిమగు, లాభ 

మునకుల్ - ఐనన్ =| పయోజనమున నను ఇల్ల ములలోన౯్ మనస్సులో, మెతు 

రు=మెచ్చుకొందురు, ఓ, నిర లాగ =ఓ ౧ర లమెన అంక;కరణముకలవా(డా! 
వక 4 0 

(పాణనాథ.. .”త్చరుండవు- (పాణ గాథ=భ ర్త [(సచాన=ఇచ్చుటయందు, 

తడ్నికుుండవు= ఆస క్రి౫ లపా(డవు వనంన్నుక్ = అయినట్టి నిన్నును, ఏమని మె 

తుక = ఏమని మెస్సు5ెందును. 
అంత్ న 

లౌ, ఓ పక్షీ రాజమా ! ఆనలమహారా జుతో నన్ను €గూర్చి రత్నీం 

ఫుముు ఈకార్యమంపతయి నీ చేతిలోనున్నది. అ శ్రశుల సంరక్నీంచుటవలన( గలి 

గినఫలమును సొందుము. ఇంకి సంశయమును విశీచి పట్టుము. ఆలస్యము చేయ 

తుము. అనురాగము నె; సం నమందు మునిగియివ్న నాకు. దెప్పవె యొడ్డును 
రై 6G 

జేర్చుము. లోకములో స్పల్చోపకారము జేసెనన్సు ధ ౩త్తులు మనంబున నెంత 

యో సంతసంచుచుండ( (బా కోశ రుని నాకు సమకూర్చు. వాటువడుచున్న 

నిన్నును బొగ౫౧డుటన సనాతేరమగునా ? నీవు చేసిన యిపకారముసలన నాకు 

వొడముచున్న సంతో షుకునకు వాద్దులేదు. 

చ. మనమున లోకపాలు రెనశీమం(డనుమెచ్చం దృణీకరింతుః ద. 
క్కిన సురకోటి, రానుతులంేగీచ్పడం జూచుటం జెప్ప నేటిక్షిం 
గొనకొని యాన్ఫసాలునకుంశే గూర్చుట కై శ పథంబు చే సెద౯ా 

ననవిలుకాని పొదనలిశేనంబులవై గతి చన్నుదోయి-వె. 78. 
|| Q.. 

టీ. మనమున ఇ మనసునండు, లోకపొలురెననుం(డ్రను = అఆఫ్ఫది క్వా 
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లురను, మెచ్చక్ = కోరను, తక్కినసురకోటిక - తక్కి_న=మిగిలిన, సురకో 

టి౯ = దేవతలను తృణీకరింగుక్ = తిరస్క-_రింతున్కు రాసుతుల = 

రాకుమారులను, కీడ్పడక చూచుటక్ = తిరస్కరించుట, వెప్పనేటిక౯ = 
చెప్పుటయెందుకు, కొనకొన = (పయత్నించి, ఆన్ఫపాలునకుక్ =ఆనలమళో 

రాజునకు కూర్చుటకై =(వీయపడుట ౩ (అనలా నలునినే నేను వలతుననుట 

కనుట, ననవిలుకాని = మన్న నునియొక్కు, పాదనలినంబుల పెక =పాదపద్ద 

సి = న్స్ యువి స స న్ పడ ముల పెన్సిరతిచన్ను దోయిపె = రతిగేవియుక్క_ స్తనయు గళంబుసె, శపథం 

బు చేసెద౯=పతి జ చేనెవను, 
oo 

తా. అప్టదిక్క్పాలకులు తెముమనంబులలో ననుపరకింప6 దలంపుకొని పించి 

నను దిరస్మ_రించెదను, అప్వదిక్చాలుర ౫ తిరస్కరించినపుడు తక్కినవారిసం 

గతి జెప్పపలయునా? ఇదిగో, మాడు! రతిమ్వ్యు ఖులయొద్ద శపథము'చేసి చెప్పు 

చున్నాను! నలుని నే శీను గా పుంగును. 

క కార్యమిడి కాలయాపన 

థై రృసహముశాదు చను ముశేదంచితగతి నో 

యార్యభ వన్హయ థాం 

ధర్యము చమూాతముగ చా యుళదా త్తిస్ఫురణన్ . 70 
ఆశాల 

టీ, ఓఅర్య = ఓఫూ జ్యుడ వై న వాంసరాజూ, ఇది, కార్యము = చేయందగినం, 

శాలయాపన= కాలమును పెడలంబిచ్చుట, లేక కడపుట- ధైర్య సవాము= ధైర్య 

ముచే సహింపందగినద కాదు ఉదంచితగతి౯ =ఒప్పుచున్న గమనముచే, 

చనుము=పొము; భదన్నయ థౌరంధర్యము - భవత్ =నీయొక్క_, నయజనీతి 

యొక్క, భారంధర్యమును= చాడుర్య మును, ఉదాత్తస్ఫురణక = నీయొదా 

ర్యాతి శయమునుు చూటడవ?! 45% దా. 

తా. ఓవాంసరాజూ? నన్ను నలునితో. గూర్చుట చేయవలసిన కార్యము. 
ఇంక ధైర్యముతో. శాలకు ౬ బుచ్చుట కన్టు.నీవుత్వరితగమనముతో. బొమ్మ. 

నీ నీరిచాతుర్భమునా నీయౌొ దార్యమును చూవెదను గాక. 

కే అరండు కుద్ధాంతగతు( డై నీయపుడు నీవు 
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నొ(పసంగంబు సేంత విశన్ననువు గాదు 
భామినీముఖ దామీణ్యశబలముకలిమి 

నితరకాంత నిే.ధించు $ నెవ్వం డైన. 80 

టీ, అత(డు= ఆనలు(డు,శు దాంలతి గ తుడు=అంతో పురమును పొందినవాడు, 

వినయ పుడు = ఐన నమయమునందు, నీవు, న్మాపసంగంబునేంత = నా(పనంగ 

ము చేయుట, విన్ననువుగాదు = భబాగుగాదు,ు భామినీముఖ చాత్తీ 

ణ్యబలము కలిమిల్' - భామినీ =తన గ్ర] ౮యొక్క_, ముఖుదాక్నీణ్యబలము కలి 

మిక్ = మొ మోటమయుయొక),. బలి నిక లిగియుండుట చే, ఎన్వ(డెనక్ = 

.ఎటువంటివా (డైనను ఇతర కాంత్ = పరకాంతను, నిపేధించుక్ =పలదనును. 

తా. ఓవివాగమా! నాసంగతి నలమహోరా జంతేఃపుర న్లీ)ీలయొద్ద నున్న 

ప్పుడు తెలియ(కేయకుము.లోక ము “6 దనభార్యయందున్న (పేమాతిశయము చే 
నెటువంటి న్లీ) నైనను వలదని తీరస్క_రించుట సవాజము. 

ఉ. నాగతి విన్నవించుట యశీనర్ణము సుమ్ము నిజావరోధనం 

భోగని తాంతతృ పు. డగుశే భూపతికి౯ల సలిలంబు దప్పివో( 

_దాగినవారి కింపగునె *+ తన్పును దియ్యందనంబు వాననా 

యోగము గ ల్రైనేని విహశనో త్రమ!నిర్ళ లవారిపూరముల్.81 

టిని తపు డు, ; జజతనయొక్క, అవరోధ =అంతః ఫుర శ్లీీలన 

లన (౫ లిగివ, సంభోగ = రతి క్రీడచ్చే, నిశాంతె=మిక్కి_నీ, తృప్తుండు=తనివింబెంది 

నవా(డు, అగుభూపతికిక =అయినట్లి నలునికి, నాగతిల్ =నాసమాచారమును, 

విన్నవించుట = తెలుపుట, అనర్హృముసుమ్మ= లేగదునుమి దవ్బీ=దగ, 

పో౯ =పోవునట్టుగా, సలిలంబున్ = నీటిని తగిన వారికిక్ , వివాగో త్రమ=పక్నీ 

రో మునిర్శలవారి పూరముల్ అనిరల మైన నీటిముంఫులు లే న్చును౭చల్లద నమున్కు 

తియ్యందనముక =నూధుర్యమును, చవాసనాయోగముక =మంచి వాసనయొక్క.. 

సంబంధమును, కలి నేని = కలిసి యున్నప్పటికిని ఇంపగునె= రుచించునా 

_ రుచింపపనుట. 
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ఓీపక్నీరాజమా! దవ్పిపోవునట్లు-శా గడుపార నిరు (దావినవారికి చ 

ల్లనె తియ్యందనముగలిగి పరిమళించుచు మతింతమేలయిన నీరఫూరము కలిగి 

నను ఏ తృ ప్రి పీక లిగింప లేనివిధ మున నంతేఃఫుర న చ్రీగిలవలన గలిగిన ను 

విం బెంది మరు ఎపళ మించియున్న పుడు నలునికి నా శ్రీరిలకంటె చిక్కు. వ 

య్యు నాసమాచారవము తృ వీగెలుపదు. కావున నట్రి సమయములో. గాకమ 

తేయొక సమయముంజూచి విన్న వింప్రుము. అ్రైన కార్యము నెజవేణును. 

నే. అధికరోషుకపాయిత1స్వాంతుం డై న 

నరపతికి విన్న వింపకు $ నాయవస 
థి 

వై త్యదోపోదయంబుగం $ బరుసనై న 

' జిహ్య్వూకకు. బంచడారయు( శ చేదుగా దె. త్రై 

టీ. అధిక... స్వాంతుండు- అధిక = మిక్కిలి, రోవ=కో పముే,క పాయితేఇ 

కలుపు మెన, స్వాంతు (డు =+ గొముక లవాండుు అయి; నరపతికిక =ఐినరొజూన 

కు- అన౮౫ా నలునకనుట, నాయవస్త= నాదళను, విన్న వింపవ= తెలియ బజుస 

కుము, ెత్యదోషోదయంబునక్ =పెత్యా ధిక్య్యము చేేపరుననై న = బీతుసువా 

టన, జిహ్వికకుక = నాలుకకు, పంచదదారయు౯ , చేందు గాదె= చెందుకాదా; 

అనయా నగుననుటు. 

తా. పెళ్యాధిక్యము కలవాని నాలుకకు బంచదారసహీతము చెందైన విధ 

“మున నధికళో పముతో ౬ గూడియున్న నలునకు నాయవస్థ, లేక, గుణములు, 

శ్రి 

మంచివై నను రుచింపవు, గనుక 6 చెలుపపలదు. 

ఆ. కదిసి నాతెజుంగు శ కా ర్యాంత రాస క 
ఈ న! 

చితు. డె నపతికితే జెప్ప వలన 
బీ 6... 

చనవబోధని(ద + యనమౌానము[దకుం 

(బథమకారణంబు శ పశీ రాజ! 88 

టీ. పక్షీ రాజ, కార్యాంత రాస క చిత్తుండు-కా ర్యాంతర =మటేయొక కార్యము 

నంద్కుఆస క్ర=తగిలియున్న, చిత్తు (డు=మనస్సు కలవా(డు,వినపతికిక =ఐనన 

లునకు,కదిసీజసమోవిం చి, నా కేజంగు జనా క్రితి నప్పవలవదు, అనపజోధని[డ = 
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ఎతుగుట లేమి యనున్ని ద - ని దించునప్పటివలె చెప్పుకొన్న మనవి నెఆుంగ 

జోలనట్టి రతీ అపమానము[దకుక =అవపమానమెడు గుజుతునకు, (పథమశకార 

ణంబు = మొదట కారణము. ఆన-గా (పభువుజకార్యాంళరాస కలయి నప్పు 

డు యాచకులు తమ్మ పార్టితార్థముల. గూర్చిమనవిచేసికొన్నచో వారు వాని 
నెతుంగ ౧భాడున ట్రినితి లో లేమిచే యాచకుల నవమానింపక మానరు. కావున 

నీవు కార్యాం! కృష... కుండయి కావ నీమనవి నెటుంగంజూలకున్న నలునకు నా 

యవ విన్న వించినచో గార్వ్ను వె ఫల్య మేకాక పసమానమును గూడ ౧బొం 

వ నం సమయములందు మనవిచేయవలదని ఖాపము. 

ఓపఫక్షీ రాజూ! మనవినెటుంగ” లేన ట్టి తెలివి మబ్బుననున్న |పభువు మనవి 

సీన వానికి నవవానము క బిగించునుగాన కార్యాంతేరాస క(గేన గా జునకునీవు 

లికివమాటలు వి: దక్ యపమానము కలిగించును. కనుక, సమయముచాచి 

నవిచేయుము. 

కావున ననసకం  కింగి ల్ల 

యందు నీకు నయ్యది శుభంబె. తోంచు నదియ చూచుకొ 

నునది యవి యవె వై్వైదర్శి మదనోన్నాద వంబునం జేసి సి లజ్ఞాభరం 

బుజ్జగించి కులక న్యాజనంబుల క సకం గానియతి 

(పొఢవచన ఎబులం బలీకిన. 84 

<\ 

AS 

వ. 

సీ, కావున = కాంబట్ట్రఅనిఒరంబుక్ +. ఎజి ంగి= సమయము దెలిసికొని,ఆ 

త్యంతికా .. మ టం ప అసిద్ధిఆ కార్యమువి 

ఫలమసుట, విలంబ=ఆలన్యయిగా, న న = కార్యపా ఫల్యము 6 బొందుటయం, 

ఈ రంటియందుక ,నీకు, ఎయ్యది= ఏది, యొ =మంచీది, వృతోంచుళా, ఆది 

యజ=దానినే, అ. ఆలోచింప దగినది - అనంగా శీఘ9 కాలము 

లో లగార్యము విఫలయుశాం జేసికొనుటకి ౦కు నాలస్య మైనను గార్యమును స 

ఫలముగా జేసీకానుటయే మంచిది కావున విలంబమెనను సహీంచి సమయము 

నకు వేచియుండి కార్య మెట్లయిన సఫలమగునట్లు చేయవలెననిభావము. ఆని,ఆ 

వె చె్వెదర్భి=ఆదమయంతి, ,మదనోచ్లాదంబున్ + చేసి=మన్న థతాపముచే తన్ను 

మజచి, లజ్ఞాభ రంబుక్ ఇలక్జాతిశేయమును, ఉ జ్ఞగించి= విడిచి ;కులక న్యాజనంబు 

లకక జతమక్న తియకులమందు( బుట్లినక న్నె లకు, ఆ చితంబులుజరేగి నవి, కాని 
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ఆలి పెఢవచనంబులు= కానట్టి పౌ”)ఢ వాక్యములను, పలికినక  జపలుక (౧౫ 

చెపద్యముతో నన్వయము. 

ఉ. అపర మేష్టివావాన కుశీలా(౫ణి భీమతేనూజ నున న్శథా 

జ్తాపరతం[తత౯ నలవశళక ౦వదవమోన సంగా భ్ ' చం 

మాపుటమానము[ నగేదతి(జూచి విని దవివేకశాలి యు 
ద్యాపన చేసెగన్నుగొనశలందుందొలంగకగ నుందహాసమున్ . 

టీ. విన్నిచవివేకి శాలి-సిన్మద = సంకోవములేని-వి కా సముగల, వివేక =జ్ఞూన 

మాుచేేశాలి-ఒస్పుచున్న,ఆపర మేప్పి.. .. అ్మగణి-ఆపర మేప్లి వావాన =వాంసయొ 

క్కు_,కుల=సంశమునకు, అగ౫ ణి=_కేష్ణు డు. అనం గా రా శహాంస్టేష్టుండనుటు, 

కీమతనూజక్ =దమయంతిని, మన థాజ్ఞాపరతం త్రెతెక్ .మన్న్యథ=మన్మ సునియొ 

క్క, ఆజ్ఞ =అఆజ్ఞ కు, పరళం కొ = లోంబడినదగుట చే, నలవశ ంపదమానస 

గాళ్ =నలునకు వశ్వమైన మనస్సు కలదానినిగాఎం%, తిల = సమయమును, 

చూచి=కని పెట్టె, కన్ను(గొనలందు, మందప*సము౬ =చిఆునవ్వు, తొలంక 6 

౯ = (పసళింప6 శా చం చా పుటమౌనము వక్ = చం దమూాఫుటముయొక |, లేక 

దొన్నెపం :3దంచువుయొక్క, మొనభ౦గని ఊచ్య్యాపన చేసె౯ =చాలిం చెను" 

ఆనంగానావాంసము మందహాసముచేనీ దమయంతితో ఎట్లుపలికెసని యర్థము" 
తా, జ్ఞానళాలియైనయావాంస్కకేస్ణుండు, పమయంతి మన్న థాజ్ఞకు బోోయబ 

డినదై నలమప* రాజును ంచియున్నక్సు తేలిసికొ.౧కవ కార్యము నెల వే వందు 

లకు మిక్కిల్ సంత~ంచుచు6 గరిగి యిట్లు పలుక నారంభించెను, 

సీ, ఏను మింతి! యీాయర్థ $ీమును ఘటింప( వేయం. 

'బువ్పనాశాచుండు శ పూటకాపు 

సమరూపలానణ్యశ$ సౌందర్య మగుమిథు 

నంబుం గూర్చకపోదు + నలినజునకు 

నినుంజేరి నిషధనాశథుని యిం[దియములకు 

నిజదేవ భూయంబు $ నివ్వటిల్లు 
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గన్నులు చల్లంగాం శ గను(గొందు నేను మి 

మ్రిరువుర చేవి చేశవరనుబోల 

తే, నీవు మా రాజువె. గూరి, శ నిలుపుగలిగి 
a ఆశీ 

చ్ ఆక ౨ చిత్త మనుజు బయ కున్నట్లు క్ట చెప్పి తిపుడు 

వినుము నీవును నతని నె శమ్మనమునందు. 

గలుగు నీమో(ది| పేమంబు $ నలిననదన. 86 

టీ. ఇంతి=దదుయంతి, వినుము, ఈయర్థ మును = ఈ కార్యమును, ఘటింప6 

గ చేయళ =సమకూర్చుటకు, పుష్పనారా చుండు =మన థుడు, వూ(టకా౯ 
ఫు=జూమిను దారుండు, అవ(౫- మిరకువుగునొండోొరుల గుజించిమదన పీడనము 

భవించుదున్నారు. కావున తీప్పకయిప్పని నెణ వేఆంనని భౌనకు. నలినజునకుక్ 

ఇ బవ, సరమకూపలావణ్య సౌం. గ్య'ఎ- సమ=సమాన మైన, రూప=జఆశార 

ము లాసణ్యము= శరీ మందున్న ళు, సౌందర్యము = నెక, 6దనముగలది 

అగ మటు బు = నెనటుపంకీ3 పంపతులను, కూర్చక వాదు = చేర్చక తీఅదు, 

నినున్ , పే ఇషా నాఖై ౫౦, దియములకుక్ = నలుని యిం[దియములకు ,నిజదే 

వభూయుంబు -..జ=తిమయొక్కృ, దేసభూయంబు= గేపన్పము, నిప్వటిల్లుక్ ఆ 

(పవ ర్రీల్లును. అనల గా-నిన్ను (జెంది. నలుని చక్సురావీం దయంబులు జీవరలవ శె 

నధిక సౌఖ్యమును చందుచు[. దదుదేసల్బ్చెనము (నిర్యదియత్ని మును) సారకమగు 

నట్లు చేయిన. ఇ వమును, నేను, మిమ్మికువురక , బేవిడేపరనుబో లెఐ దేవినివ లెను .. 

దేవునిప కొన కొన్ను ఎవ గా,కను(గొం వక ౫ నూతున్వు ఇపుడు, నీవు, మారాజు 

పేజమానలుని పె, కూర రలు ఫుజ పేమయొక్క స్టీరర్విము, కలిసి చి త్రము=మ 

నస్సును, అజ సేయకి = లింప(జేయకి, ఉన్నట్టు, చెక్చీతివి. అతని నెమ్తునమునం 

చుక్ జనలు?మనస్సునందు, కలుగు గీమో(.ద సేమంబు=క లి యున్న నీసెకూరి ని) 
న — సాఖీ 

నలినవదన=దమయంగీ, వినుము=ఆలింఫుము. 

కే. వెలంది సంకల్పసోపె"నశేవితతియందు 
నతడు సూడంగ సంచరిం $ తహరవాంబు. 
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ధరణిపుండు దీర నిశ్వాస $ భరమునించు. 

నద్భుతముగాట్ యీచంద $ మరసిచూ(డ. 87 
టీ, వెలంది= దమయంతి, ఆర్ (డు= ఆనలు౯డు, చుూడంగ క్ = చూచునట్లుశా, 

ఆవారవాం౦బు=| పతిదినము, సంకల్ప సోపానవి త తియందుక్ _సంకల్ప=నలునికో 

రక లనెడు, సోపొన= మెట్టయొక),.., వితతియందు=సమూవామునందు, సంవరి౦ 

తువు=తిరుగు చుందువు, ధరణివ్రుండు=ఆనలు(డు, దీర్గ? శ్వా సభ రము = నిట్లూ 

రు వాయువులను - ంచు్ = తుచుచుండును ఈచందము = ఈసం౫తి, 

ఆరనీచూడక = ఆగేచుపలటా, అదధ్బుగియగాదే = శ్చర్యయుశాదా? 
I 

అనగా లోక యుగోం ల హఈయుంచుః వ కూ శాశాపసరమునలన న్టూర్చు 

గలుగుడటు సవాజిను . అగుంద వెలు! ౦కి న్ను ే సయ నెక నోపానపం కి నధ 
అ 

తోహీంచుచున్న వమయంతి! గటా సొలసిన ల! గాకు సయం గెటుటు యా 
లు ౧ 

శ్చర్యము. మ: లు వలకు సర చా “న్ను స *“ంముమంపుటు చే నత నీవు 
టి మ = ఆళ్ల 

గాన వచ్నువంమను, అప డ్డ : సమాగమాభౌవ ఎ . .టూర్చు పుచ్చు 
య? > జ్ 

చుందు౫ 3 బగా ౫. 

+ అం. అసం) ప్రే, 

తౌ. నలు మవంబువన. సర్నొడదా దమయంతి నే స్యరంచుభానన చేలో 

డనూప్రుచున్న "న్న (ఆాచికామపంతుడై స ఉధార్చు పుచ్చుచున్నా (డు. దమ 

యంతీ! * యం పేని కంకి శేమయున్న దో నాడుము. 

చే, hi మేని. 

జేర్చి న నప్పుడు నె నేత రాశీజీవయుూము 

చేరి చుంబించి మాహింప శ జేయుకు రన 

నతివ ! న్నిదయు నీవు నే  మాదుకొక్కొ.. 88 
టీ. ఆతిప= ఓదమయంణీ , వాంసతాలి కా తల్చంబునందుక _ వాంస=వాం 

సలయొక),.,తూలి కాచి చిన్నయీగణకలచే రచింసయబడిన,తల్పయునందుక =శయ్య 

యందు, మేను =ళరీరమును, చేర్చినప్పుడు, ---అఆఅన(గానలుండు శయనించు 

నప్పుడనుట- నేతరాజీవ యుగముక్ = శేతపద యుగ మును, చేరి=సమివీంచి, 



చుంబించి ముద్దాడి - మోహింప౯ , చేయుదురు, అనక = మోహీంపంజే 

యంగలరని చెప్పవలనీనపుడు, నిదయు, నీవును, అనగా - దమయంతియనుట 

ఇెదురు + ఏమి + ఒకా =అగుదు రేమొ ఆనగా- నలుడు నిదతో ని 

నీతో గాని వివారించునుణాని మజియొకచానిని జేపట్టండని యర ముం 

తౌ. ఓదమయంతీ! నలుడు వాంసగూలిశాతల్పమునందు శయనించియు 
న్నఫు డతని నేతములను మూడి న్మిద మాహింపం జేయ(గలదు. లేనిచోనీవు 

మోహీంప(జేయ(గలుగుదువు. కాని యితిముగెన్వ రును మోహింపంజేయలేరు. 

వ. బౌల! యా వేఖ్యమయభ వన్తూర్తిసౌంద ర్య సందర్భనలాలనుం } 

డును, న(శుధారాధాతిదీగ గ్గభోచనుండును, నిశ్వానపరంప 

రానంపాగ సరి మ్లానపాటలోధరుండును, (బవ భశ య్యాచరణ 

కంపితె శరీంండును , _నిదన దాహాజరారంభ కంపిత స్వాంతుం 

డును నై వి పలంభ వేడ నావిశారంబున నకాండహాసంబును, 

న కారణభ యంబును, నవనస౫శ య్య్యానము ఖ్ఞైన సం భమం 

బును, నలత్షుళ్ల పేతుణంబును, న పతివచనవాగారంభణంబు 

నుం గనిగి యా ర్రిధార్మాపవాహం౧బున మూ ర్భాంధ కార 

పంకుబున మునుంగుచున్న వాడు భవ త్పొాపకం బె నదో 

వంబునకు వెజునండు దాస్యంబునకై న లజ్ఞంపండు. 89 

ట్ బాల = సీ నమముంతీ, ఆళలేఖ్య ... లాలసుందును - ఆకోఖ్యమయ = చీ 

[త్రపటరూపమెన, భంగ్ఫూగ=నీయాశార యెక్కి, పౌంపర్య= చక్క-ందన 

మును, సందర్శనజ చూచుట యందు, లాలసుడును=ఆస _క్రిగలవాడును,అశు 

..లోచనుండును-అ మై=క ,టింమెక్క, ధార=ధె రలవేే ధౌత=కడుగయు 

డీన, దీస్ప=పొడ్యు వెన, లోచనుండును= నే తి యులు గలవాడును _ అనలా 

విరహాతిశయంబునంబొడముచున్న 'బొప్పము కన్నులనుండి వడలుచుండ చేరి 

ముల కల్ల సమంత యు౯బోయి స్వచ్ళయుగా నున్నవని భావము. నిశ్వాస... ఆధ 

రుండును = నిశ్వాసజనిట్టూర్చులయొక్షృ, పర ంపరా= సమూవాముయొక ).., సం 

పార =పడుటసలన, పరిమ్హాన = వాడినదియు, పొటలజ తెల తేల పోవుచున్న డి, 



206 శృంగారనె మధము. 

యంనగు ఆధ రండును=అధరోస్ట ముగ ల వా(డును, (ప్రవాళ ... శరీరుండంను-[ప 

వాళ =చిగుళ్ల చే, శయ్యా = తల్చ్పముయొక్క_, చరణ=కల్పించుటచే, కంపిత= 

చలనమునొందుచున్న ,శరీరుండును= దేవా ముగ లవా6డును- అనగా విరవంలకు€ 

గసలయతే ల్పాదులు కా మోద్దీపకములయి భ యుంకరయులయియుండును; కాన 

దమయంతీ విరవాపీడిశు. డగునలునకు6 గీసలయతేల్పయు భయంకర మె కంప 

మును బుట్రించుచున్నదని భావము. మదన... స్వాతుండును- మదనదావా = 

మదనసంతాపయుపలనం ౫లిగిన, జ్వర=రోగ ముయొక్క_, ఆరంభ జ[పారంభ 

ముచే, కంపీక= వలించుచున్న, స్వాంతుండు=చి త్తముకిలవా(డును, వ, విప 

-లంఛభ ...విశారంబునక . వి పలంభ వేవన= ఎడ ఆాటువలన( ౫నేగిన బాధను 

సంబంధించిన, వికారంబునక =వికారంబుచ్క, అకాండహోసంబును = అసమ 

యమందు నవ్యుటయు, అకారణభయంబును = కారణములేకుండ భయపడు 

టయు, ఆనపసర ... సంభ )మంబును- అనవసర = అవసరము లేకుండ, శయ్యా = 

రేల్చయునుండి, సయుశ్టౌన= లేచుటయందు, సంఛ మంబును=లతోటుపాటుపడు 

టయు, అల క్యు పే క్షణంబును=ల క్షు ము (విషయము) లేక యేశూచుటయు, 

ఆ పతిపచవవాగారంభంబును - ఆపతిపచన = [పత్యు తరము లేకుండంగ నే; 
వాగారంభ ౦బును=మాటలాడుటయును, కలిగి, ఆ ర్హిధా” రా పవావాంబున౯్ ఆ 

ఆర్డీజపీడల చెడు, ధారా=ధారలమమొక్క (పవాహమునక = (పవావాము నం 

దును, మూ ర్చాంధ కారపంకంబునక్ = మూర్చ = మూర్భల నెడు, అంధ 

కార=-దీంక టితో ౧హడన, పంకంబునళ్ =బురద యందును, మునుంగుచు నున్న 

వాండు, భష త్పాపకంబు=నిన్నుబొందిం చెడి, దోషంబున కా నక =పాపమున 

క నను వెజవండు=భయపడండు, దాస్యంబున కై న౯ = నేవ జేయుటకకైనను? 

లజ్జింప(డం ఖః సిస్దపడండు. 

చ. మదనుండు రెండు చేతు లను$మాన్పడ నేయంగందూపులై దునుం 

బదియయి వేజువేజ పరిశవాటి నవస్థలు సంఖఘటింపగా. 

దుదిదశ రాజునందు. దగశదో.చుచునున్నది యేనువచ్చు-వో 
నది చిగు రాకుబో(డి యట శయం బరపుప్పువికాసమయ్యెడున్ . 
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టీం మదను(డు=మనథు(డు, రెండు చేతులను, మార్చడక౯- = మార్చిమార్చి, 

ఏయంగక్. = వె చుటకు, గూఫులు+ఐదునుక్ = ఐదు బొణములును,పదియొ 

= రెండు చేతుల చే (బయోగించుట చే ద్విరు _కీ జెంది పదిసంఖ్యగల నై, వేటువే 

= వేతువేలుగా, పరిపాటి౯ =పరునగా, అవస్థలు =పదియవస్థలును, ఆనగా- 

గ్గ చవ? పీతి, 2 మనస్నం౫ము, త్రి సంకల్పము, త జాగరణ, 5 కృశించుట, 

6 విషయనిపృ త్రి, 7 (తపానాశనము, 8 మూర్చ 9 Q ఊఉ స్థాదము, 10 మరణ 

ముజినెడు యీపదిదళలను, సంఘీంపగా౯ = కలిగింప( జేయ(౫ా,తుదెదళ = ఈ 

పదింటిలో 6 గడపటిదశ -ఆన-గాచావుఆనుట, ఏనునచు ఏచోక్ = నేను పచ్చున 

పుడు, కాజునందుక౯ =నలునియందు, లేగ = ఒప్పునట్లుణా, తోంచుచున్న ది=క 

నంబడుదున్నది. ఆదె= ఆయవస్థ, , చిగురాకు బో.డి= ఓదమయంగీ,ఆట = అచ్చ 

ట, ఆంబరఫువ్చవి కానము= గన ఫవ్పుము వికనించుట పంటిస, అయ్యెడు౯్్ 

= ఆగుయగాక ఆన (గా తాయ. నం వా ప్రము కాకపోవు(౫క ర 

శా. దమయంతీ! మదనుండు రెండు చేడులచే, (బయోగింపగా. దవన శాం 

ములె దయినను బదియన వై, నలునకు (6 బదిలరున 6 గ లిగించినవి. ఆశలో 

me మరణదశ , నేవచ్చునప్ప 5కి ( ానవచ్చు చున్న యర . ఇంక మొదట 

నాయవస తొల(గిపోవుగో. 

వ, మదనశర వేద నాదాయమానమాననుండై న యతిండుపు త్తేర 

ఫ్ సమ్ముఖంబునకు వచ్చితి నీచి త్రంబులోనిభావంబు నెటింగితి. 
టీ, మదన,..మానసుండ్కుమదన శర =మన్మథ బాణములవలనం గలిగిన, వేద 

నఇపీడచే దూయమాన=బాధింపం బడుచున్న, మానసుండు= చి త్తముగలవాం 

డ్రుఐనృ్యయలేండు= ఆనలు:డు, ఫు తేర =పంపలా, నీసమ్గుఖంబునకుక్ పచ్చితి, 

నీచి త్రంబులోని ఫభాపము=నీమనంబుననుండు నభిపాయమును, ఎటీంగితిక్ = 

తెలిసికొంటిని. 

తౌ. స్పష్టము 

తే. తరుణి వైదర్భి నీ వెట్టి * ధన్య వ్రైక్కొ 
భావహావవిలాసవిశ భంమనిరూఢిం 
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గౌముదీలవ్మీ యప్పాల15 డలిల జోలె, 

నలరం జేసితి నిషధరా + జంతవాని, 92 

టీ, తరుణి=దమయంతి, కాముదీల క్షీ = నెన్న లలయొక శోధ, అప్పా 

లకడలి(బో లె౯ = ఆవాలసర్యదమున లెను, భావి... నరూఢక  భౌవగ్సు హో 

వము, విలాసము, విధ) మము, అనెడు శృంగార చేవలయొక్కా, నిచూనల = 

స్థెర్యము చే; నిషధ రాజంత్ వానిక్ =నలునంర వానిని, అలరి జేనిత్తివి = సంతోమ 

"పెట్టితివి, వై దర్భి=దమయంతి, నీవు, ఎ3ధ క్యవు -ఒకొ_ = పోుువం కి ధన్యా 

త్తురాలవో కదా? 

తౌ. దమయంతీ! చందిక పాలనం చమును సంతోవ పెట్రివట్లు నీ శృంగార 

విలాసముల చే నలమహారాజంతివానిని సంతోవప- చితిపి. నీవెంతి ధన్యురాల 

వోకదా? అలం = ఉపమ 

వ, చం(దు(శును( జం[దిక యు.బో లె. బువ్వునుందావియుంబో 

లె రసంబును భావంబునుంబో లె నవినాభావసంబంధంబున 

నతిండును నీవును నన్యోన్య_వేమానుబంధంబున ధన్యత్వం 

బు నొందుండు పాణిద్వయంబు చేతిం బల్లవితంబును,మందస్మి 

తం౦బుచేోతం గోరకితంబును, శరీర సౌకుమార్యంబు చేతం బు 

వీతేంబును, గుచభరంబుచేత ఫలితంబును నై. నభవనూర్తి 

కల్పపాదపంబునకు నృపతినండనుం నందనో ద్యానం బ 

య్యెడుంగాక మజీయును, 93 

టీ, చందు(డును=చందమామయు, ఛం సకొయు = వెన్నెలయు, పో లెజపలె 

'మ ఫువ్వును తావియుంబో లెక =ఫువ్వును బరిమళ ముష లెను, రసంబును భావం 

బునుబో లె౯ =ళ్ళంగాగాది రనమును ఫ"వమునువ లెను, ఆవివాభొ పసంబంధం 

బునక్ =ఓకప్పుడును విడుషక యుండెడి సంబంధ ము చేత, అకండును, నీవును-- 

ఆన౯-గానలద నుయంతులనుట, అన్యోన్య... _పేమాను బంధరబున౯" = ఒండె 
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రులయందున్న _పేమాతిశయము చే, ధన్యత్వంబునొందుండు = ధన్వ్యులగు (డు, 

పాణిద్యయంబు చేత౯ = రెండు చేతుల చేరను, పల్ల వితంబు = చిగిర్పినదియం, ముం 

దన్మితింబు చే= చిజునగ వు చేత, కోర కితంబును= మొగలుగలదియు, శరీర సౌకు 

మార్యంబునక = దేవామార్ష వము చేతను, ఫుష్పితంబు= పుప్పించిన ఇయు కువభ 

రంబుచేత్ః "= స్తనములచే, ఖలితంబు=ఫలించినదియు, అగు, భపదీయజనీ 

యొక్క, మూర్తిజస్పమాపను నెడు, కల్చపాదపంబునకుక జక ల్పస్ఫృక్ష మునకు 

నృపతిన ఎదనుండు= ఆన లుడు, నంసనో ద్యానంబు =నం౦ందన వనమువంటివాండు ఆ 

య్యెడుం గావ = అగుం గాక _--మతీయును. 

తే, మహితె బంధాఢ్యరతి కేళి $b మల్ల య 

*. సనమయములయందులో జెలి మరుశత్సిముదయంబు 
గుసుమవర్త ౦బు మోవిఃి దం+ గురియుంగాక 

వనజదళన్నేతి! శృంగార శవనము”ోన, 94 

ఖీ 

ులోనక్ జక ద్యాన సనమ.దు, మపొా' .. సమయముల యందుక -మహిొత = 

మనోవార _మెన్క బంధ =" ”ె)తి బంధ గులు, ఆఢ్య=జఒస్ప చున్న,రతి కేళి = సంభో 

గమౌెిడి, మల్ల యుస్థ= కెట్ట పెన కుపలయొః ),_, సమము బులందుక = వేళలయం 

టీ, పవ ళ జ =పగు. ఎ లవంగ శేతెయులు గ లఓీవమయంతీ,శృంగారవన 

దు,మరుల్సి ముద యంబు=గాడ్నులు,( ఎవతెసమూసా మ్సు్రసుసుమపర్ష ంబుక్ =ఫు 

స్పపర్ష మును, మిమింద౯ =మ్మిపెని, కురియు గాక. 

తా. లోకములో మల్ల యుద్ధము మొదలగు నద్భుత చర్యలు నడుచునపుడు, 

చూచి సంగషంచి “ఐలెలు ఫున్నవర్ష ము గురియుచుందురు. అనే ఓదమ 

యంళి! (శీ అ?వవములలో( బలువిధములగు బంధములచే నొప్పుచున్న రతికేళి 

యందున్న మిమ్రిరువుర-జూచ్చి సంతసించి శాడ్చులు (లేక దేవతలు) మోపిన 

పువ్నపర్ష ము కురియ(గలవు. 

చ. నెలంతుక యా నృపాలునకు శ నీకు. బరస్పరసంగ నుంబునం 

౪ * దివి మరుత్సీముదయంబు ఆని పాళాంతరము. 
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గలయంగడాసిమాననయుశగంబువికాసమునొందు. గాక వూ 

విలుతుని చేహయప్టి. (బభశేవింపగం జేయ సమర్థమైన ని 

ర్యలపరమొ.ఖయుగక ముశీమాడ్కి-న్షిదెవమనోను కూలతన్. 

టీ. నెలంతుక =ఓనమయంతీ! ఆనృషాలునకుల్ ఎఆనలునకును, నీకల =దమ 

యంతి కొనుట, పరస్పర సంగమంబునక = సంఖాగమునందు, మాననయుగ ౦బుజ 

మియిరువురి మానసములు, కలయంగకె, జశాం= ఏకమమి, 'దెషమనోను కూల 

తక = .దైెవముయొక్క_ యభి| పొయయునకుం వగునస్లు, పూవిలుగుని దెనాయ 

సిక -వూవిలుతుని = మవ్యసునియొక్కృా) గరాయసప్వి=( పూర్వమందు వారుని 

చే దహీంప(బడిన) శరీరమును, [పభవింపం౫: = ఓగించుటకు, చేయక, సమ 

ర్థము=శ డ్రోగలది, ఐన,..మాడ్కు_ని-ఐన, నిర ల=పరశు. ఛమయిన,పరమాణు= 

పరమాణువుల యొక్క ఎయంగ్య క ము మాడిసన్ =జితిప లెను వికాసుక్ =సం 

తోపమును, ఒందు(౫ాక = పొందు గాక, పండితులు మనస్సున కణుత్ని నుంగిక 

రించిరి. మ-్యయ్యయు సీ దాంతేయులో "రెండు పగమాణువులు కిలనీ యొ స స్ు 

కమును బుట్ట్రిం మనిన యు, వకు (కచుముగా మహ న్కౌర్య మార౧ఖింప 6 బడు 

నరియు6 జెస్పదుర., ఫగాంరున్టము నం,“సించుదున్నప్పడు పరమాణ:ప౭మాణ 

ములుగల మీమనస్సులు "రండును గళ మమ్మ భుని శరీరమును బు:ంచుటకు 

డె వపశేమువలన నేకమయిన పరమాణుద్యయముప లె విలస్ల్లి యానండించుt 

గాక అని తాత్పర్యము. మణియు మోయిరువురి సంభోగ పుపలన€ గానుండు 

తిరో యుద్యవింపంగలండని ఫలితారము. 

శా, (గ్రీవాలంకృతి పట్టస్తూత లతికా $ (శీకార రేఖాంకిత ౯ 
"దేవ! య వణవంశసంభవ గుణాశన్వీత౯ా నినుం గాయజుం 

డావిర్భూతరతిం ధనుర్ల తికగా శ నంగీకరించుంబ లే 

పూవింటకొ నిషధాధినాథు గెలువంశేబూనంగ రాకుండుటన్ 

టీ. దేవీి=దమయంతీ, (గవా... రేఖాంకీతేకా = గ్లీవా, మెడకు, అలంక్భితీ = 

ఆలం కారభూతమయిన, పట్ల నూగ్రెలతి కా = దీర్ణ మయిన పట్టసూ|త్రమయొ 
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కు, (శ్రీమర్ష రేఖా= మేం చై వగీ చికశేఖచే, అంకిత =చిహ్నితవును, ధనువ్చత్నీ 

మందు,నీందూర వర్గ ముగల వెదుళ్లున్చఢ ములయి విండ్ల కుపయు శక్రములయియుం 

డును. కావున గా” నుష్కులు వెదుళ్ళ్ ను భర్ష ణ చేని సిందూరవర్త మువచ్చివచో విం 

డ్ల కుపయోగింతురు. తాదృశభర్ద ణశరేఖచ నొప్పుచున్నది.అన-గా దమయంతి 

మెడ కలంకారభూగమై యొస్పుచున్న సట్లనూూూతేయు చాపముల వెనుకభాగము 

నందున్న భర్ష ణ రేఖ ౫ నొప్పుచున్న దని భావము. ఆవణవంశ సంభవక్ = 

నిష్కు_శ్లంకి మగు నంశదుందు! బుక్రీనదానవును, ధనుస్సుప క మందు, అ(వణ= 

నజుకుట, బేక్క కృతి',లుజే;, సంశ= వెదురువలన, సంభవ=కలిగినది గుణా 

re కలదానవు, చాపపక్ష్నోమందు, నారితో (గూడి 

యున్నదని యర్ ము. నిన్నుక౯ కా అన్ను, “కాయజుండు=జమన న్యథుండు, 

బలే=పహ్చ నే, అవిచ్ళూ రతక = ఫుటేన, జీచుము వే, నివధాధినాధథుక =నలుని, నట. 

ఫూవింటక్ = ఫుష్పుథ మన్సు చే,  లువక ౦, పూనంగక్ , రాకుండుటక౯ =జయిం 

చుటకు నసలనుపడ నదే, థనుర్గ తిక గాళ్ = చాపమునుగా అంగీకరించుక్ = 

న్వీకరించును- 

తౌ. దమయంతీ! దున్న నుండు ఫావిం'ఏ చే నలుని లువలేనివాండయినందున 

లాం. పట్రసూ మను సించూరిరేఖ గలిగి యకృతమగు 

పంశమంవు6 బొడమి నుంచిగుణమను గుణముతో నొప్పుచున్న నీవ*డిశారు 
టీ 

కమును దాల్చి నలున ఆయింప( “లందు. 

తే. తరుణి నతినాభిమండభో కడ ఎచ నాభి 

రామరోమానళీజ్యానిశ రాజమాన 

నీదుతను న్రండవిలు చేసి శ నఎకులేయు 

రతివరుం డువోజగసుళికల  రాజవవన. 97 

టీ. రాజనదన=చందునివంటి ముఖ్రముగల, తరుణి =దమయంతీ!నత .. . విరా 

జమాన-నత ఎలో( తె న్కనాభిమండల= నాధిచ| కమునుండి,ఉ దంచనజమో[దుా 

బయలు వెడలినదియు, అధిరామ=సుందరమయిన, రోమాపళీజ్యా జఎనూలారానెడి 

నారిచ్చేవిరాజమా న= ప్రకా శించుని, నీదుతనువు=నీశరీరమును, ఉఊండవిలుకొ 

14 
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చేని=ఊండలువె చు విల్లు గా చేసికొని రతిపరుండు= మన్న భుండు, ఉఊరోజగులిక 

లక _ఉరోజ=కుచములనెకి, గుళికలక్ = ఉండలచే, నెజకులు = (నలుని) 

మర్ష స్థానములను, ఏయు౯'=హీంసీంచును. 

శా. దమయంతీ ! నూంగారనెకనారిశో., గూడియున్న, నీశరీరమనెడి 
యుండవింకిని కేపట్టి నీకుచయులనెకి యుండలచే మన్న సుకు నలునిమర్ష గా 

నములను దప్పక ేదింపంగలండు. 

వ. అని పలికి వికె సఖులు వ చ్చు చున్న వారు మం(త్రంవాస్యంబు 

లు బయలుపడ కుండనలయా. నన్ను ఏకుకొల్పు పోయి నచ్చె 

దనని తదనుమకి నడసి గగనమారక్ల్షంబున నిషధాధిపరాడధా 
నికి నభిముఖుండి చనియె నప్పుడు. 9§ 

టీ. స్నవ్హము. 

'మ.ము వాలారు శరంబులం డొకయు ౪$ముంబేనెతోం గూడి య 
య్యరవిందామీ కి? బహీఫ్రుంగన నవీశ హై యంగవీనంబు ని 

ర్భరవహాక్ష ంబునొన చ్చ మున్నురుచి సౌశ కభ్యంబులం బమట౯ 

మురియం (దోయుచు నూన్సి నెమ్షనమున౯$ మూర్భాసము 

చాయమున్ .99 

కీ. మకరువాలారు శరంబులక =మన్న్మ సుని వాలకేయెన పువ్నబాణములనుం 

డి, దొరంగుకముందే నెతో జ ప్రవహీంచుచున్న కమని తే నెతో ,కూడి,పకీ ... హై 

యంగవీనంబు -పక్నీ ప్రంగవ = వాంనశేష్టము మొ; bs గవీ= వాక్య ములనెడి, 

హైయంగవీనంబు = సద్యోఘృత ము, మున్నజముందుగా, ఆయ్యరవిందాశ్నీ కిక్ = 

పద్మములవంటి నేత్రములుగల దమయంతికి, రుచి సౌరభ్యంబులక ఇమచి సు 

వాసనలచే, నిర్భరవా గ్రంబుక్ =పట్టందరముగాని యానందమును, ఒన ర్చెక్ = 

చేసెను వీమ్మటక = తరువాత, నెమ్మనమునక” = మాశసమునందు, మూర్భా 

సముచ్భా)యముక్  =మూ ర్భాతిశయమును, మురియక్ = ఖండములుగ్యా (తో 

యాచు= వెడల గొట్టు చుక ఊన్నె౯్ = కలిగించెను. 'తేనెతోలభాడిన నేయి 
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లనే సప ల్యమయి మూర్శ్చనుబొడ ముంచునని వైద్యశా సంప సిద్ధము. అట్టయినను 
bry 

లి 

మ్ 

నుయంతక్ మా వలుూకపోవుట యాళ్చర్యము. అనలా. గామోద్రీపకము 

ఎ మవోవానయులునగు ౫ బిహాంస వాక్యములు దమయంతికి మిగుల se 

కె ల్ ంచెననీ నీ ఫెౌసష YN ర ల్ 

శా. దున్మఘన పూములుకలపలన( (బవహించు తే నెతో 6గూడీయున్న నాం 
స వాక్యము లమస వ్యోఘృు గ బు గలి వీరం (గోలినను మయంతి కి మూరు లుగ 

చేదు. స? చు మ నాశందమును గగిగ్గంచను. అలం. విరోధా 

ను, 

El “| TET స ౫ నయశేప్పవీ, రాజు 
ఈ భనూూర్లంబుశం దొంచ్యు $ ననుచరింప 

వ స 'పవాహు ౩ య గాల 

= స్టమెదుదు మరణ నె న $బక్భిమూాకి... 100 
దీ 
ల్ టై నె” నలు. గా బుచుట్టము, హన యప్పశ్షీ రాజు= 

అంటి చూప కీ చేస్టుండు, అ భమాగ్గంబునక =అకాశమార్లము చేత, ఒయ్యక్ 
జనముగా వుగా పక్ జమ”? మింపా, అశు;*రా పనావాంబ జ కన్నీటి 

నెల్లు* యొ, ఆనధిణా౫క = హద్దుగా, గా, చై న్యముజ=దు॥ణఖమును, జఒజందుచుక్ = 

వొందుదు, మ = = దమయంతియొక్క._ దాపు, మరలెక్ =వెను 

కెకు దిరిగి వచ్చెను. 

న కా. ముట్టిన శ గగనమాగ్గము ననుసరించి యెగిరి 
ఎలో పోవు ములగ న యో ముపలవన6 నలె క్రి సరు ఖ్, దృష్టినిరోధ 

వ్ శం వహ. 

119 శ అమ నా మెప్ళస్తి SE జూడలేక తన కార్యము విఫలమ 
గుట నే వెస నొ “* వెనుకకు మజలిపో మెను. 

వ. ఇవ్వి ఫంబునం.. ఎకవిశ్నేపనూచితనిజ కార్య! పయోజనసదా 
వుుంనయి. గున్ముహానుభాప్రంయు దనరాక కెదురుచూచుచుం 
దటాన పాన శేళీన నాంతరంబున నశ్ కానోకహచ్చాయా 
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రి 

నీతలశిలాతలంబున నుపవిష్టుం డై ననిషధరాజుం గనుంగొని 

తేనవోయివచ్చిననృ తాంతం బంతియు కటింగించిన ముదా 

స్వాంతుండై . 101 

టీ, ఇవ్విధంబునక , పక్ష... సద్భావుండు - పక్ష = క్క. లగుక్క. ,నిక్నే 

పఆకంపముల చే, సూచిత్= స్పష్టము చేయుచున్న, ₹ జజగినయెొక , కాగ స 

రజసా కార్యనస్టియొక సు సద్మావుండు= పా పీగలవా(డు, అయి, అక న్ 

తటాక.. ర టా. న. గ న. 

పవనాంతరంబున =కూ ద్యానపనమందు, షప జనో శ్రా న్లోక' 

వహా=అకోకపృక్షములయొక్క_, భాయా=నీడ వ శీతల 

జ=ళిలా పదేశంబునందు, ఉ పవిషైండు= Bere : 

=ఆయినట్టి నలుని కనుంగొని, పోయివచ్చిన వృతం. ఒబుక ఆంచయు, 

ఎలీంగించీన, ముదిత స్వాంతుం డై = సంతోషించివచి త్రబుకంవాయ. అ. షి 

పగ్యముతో నన్న్య యము. 

మ. సరసత్వేంబు నిగూఢ కార్యఘట నా ణో Fe 

ప= నశేభ్యు నా న వాము” " 

ధరతా ప్రౌఢ మయుం్భోతజ్ఞ కయ. వా క: ISITE 

సరనీజాసన వా వా నాన్వయేదత కనా: మ CERT IEE 

ట్. సరశీ +వతీంసాొ- సరదీజాగనవావావ=వాంన [ 
రా 

అయ స 

yf బి 
మునకు, పరంపా=శరోభూపుణమువ జం:. “వాండపగ_., పూ. స్క గడిసు బు" 

మును, నిగూఢ ... సంప త్రీయు౯ _ సిభాఢ =రవాస్య గా, కాన = సను ఎను, 

టనా=నసమకూబ్బటయం పల్, చాతుర్యసంసత్రియు-. = స్, సం 
a] 

ఇ 

తీ HA 

ల 

నమృద్ధియు, పురుషా ర్థిక పరాయణల్చేను. = బరువా. ముల “టు బమ్మువ" యులు యం 

దత్యాసక్షి యు, అభ్యుశ్ఞాన...యు౯ - న Sie జన్య్భహాగ ల! fia అంప, 

డ6 గన(బఆుంచువినయముయొక స, ధురంధరి తె' రవ హకిషృమనంద.ల్న), 
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యెజమయుక = నేర్చరిటిన మున్ను" pu తయుక = చేనినమేలుమఅవకుండుట 

Ms సచ్భాపంబు= నిర్మలమ యిన మనస్సు, ఇవియన్న్ని 

యు, నీకా అందవముల్ =త్గియున్నవి. 

జా మవ శన నాతా'స సకసక్స మ్క కార్యఘటన, పురుషార్థ పరత్వము, విన 

వ Se ము, వాష్ఫల్భము, సద్భావము కలిసియుంవముట మొదలగు 

సన్దుణములన్నియు నయం దలరుచున్న వి. 

క భవి నుగుదనుయచతిని 

NEES న్య నల్పశ్ తాక పణ సఖీ 

పడివాన మెటఠతు:గ కుండంగ 

అరిచెపి నిమషమిున6 వేయం 4 బకులకు వశ మే. ' 1(8 

చే వంనగిఎచరుం.. కషి రాలును ధరణీధవకన్యక = రాజకన్యకయః, 

డక గా రుల జజోబాయము కలవియు, అగు దమయంతిని సఖీ పరివార 

a నాక వెలసమూనా 5 బులి గక, రాండ్, నిమిషమునక జనిమిష కొల 

మారే పం రాత్తికా. చేయన్" =పకినయమువేయుటకు, పరులకు = నీకంటు 

నితమలకు, వశ మేు=తరమగునా? అనగా శాదనుట. 

త ఎ అవా గనధజ: వు శ 'దులయాజ్ఞ లో మసలుచున్నదియు, లేచా 

యు 3 లగుటజే బునుల సగ్లుఫడుచుండునదియు, నగు దమయంతితో నొరు 

బెటు గం హంవట్టు లఅవలీల6 బంచియు చేని వచ్చి నావు. ఇట్లు చేయుట పరులకు 

దరిమగునా? 

వ. అని గారవించి. 104 

శా, ఏ మహా! యివి: నాట యవిను౯ వీకీంచునెమాము సాం 

(చామావంబున( బవముల్ నివ్రరుహశసాంభోజ యుగ్మంబునక్ 

'గామాగశ్నము రూపసంపదం దగ౯ా $ భావించు నానందమా 

ష్ స నుగ్పు ౧కయి-వొక్కు_( బ్రా మునయ్బశథ్వీనాయకుండెంత యున్, 

టీ. పృథ్వీ నాయకుండు = నలమహారాజు, ఏమి, ఏమి, ఆని = ఆనిపలిక్కి 
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విన్న మాటయ = = ఇదివణకు విన్న గి వాక్యము నే, వినక =నుజల నాలకీంచును. 

మ్యోముక్ =ఆవాంసయొుకి (ముఖమును నీకీ ందుకొ= మాచుము, ప 

మ్యునక్ =అధికమగు నానందముతో, పక్కవుల్ =ెంక్కలన్కు సాస్తాంఫో జు 

యుగ్మంబునక పద్య ములనంటి చేశులజతే చే, వుం క భామారత్నము రూపసం 

పదక =దన యంత! మోక సౌందర్శ సంసగన్కు తీగల =ఒస్తృ వష రా ఖాని 

చుక =కలపోయుచుండుక్ , ఆవంద మావ్సీ మతుంగ _సునోవమనెడి (దా 

శసారా యమము చేమదించినవా.డె ,ఎంలెయుక = మక్కి? చి తవల్ =మనసు 
డె “ 

“ 

నందు, చొక్కు క =పరవశుండగు చుండును. 

తౌ. నలుడు వమయంతి “గూర్చు నాంస తెల్పినవాక్ని యులు మాజివా? చేకి 

నుచుండును. వాంసమోమును జూచును. చేతులతో వాంసపస ముల 7వుకును. 

29 

దమ మంతి సౌందర్యమును మవసు IC కలపో యును. సంతోషం. బర 

పశుం డగచుండుక. 

EE ey, VEN, జ వ. ఇవ్వీధంబున నానంద“సమగ్నుం న యన్న యదు గనం 

గొని విహంగపుంగవుండు కార్యంబు నంఫఘటివంబ నె నిం 

క నాకుం బంకజాసనునకుం ఒకి చ" న. aR న ఈ 

పలికి యతని చేత సముచిన! పకా బు: ళు 

మాన సౌకంబు న్యం హాల ED టు. TOG 
వశీ లీ న 

టీ. ఇవ్పిధంబువక్, అవందాసరాన్నుండు. = ఆ కన సుతో నిస 

వాడు, ఐనయన్న కేం; దుక =అమువ భూవలు", న స్మ 

వుండు= ఆపక్షీ రాజు, ణా టె పన? య బు, అశం దె నేక గ స. 

ఇంకక, నాకుక , వ. = బవాకు, Ee నేయు జనో 

యుటకు, పోవిలయంన్ , త కక లగి GUN జను mr న SAT సాం 

బునక్ =రీగునట్టుగా, వీకుకోలు=ఆజ న, బద మం... ఆమా” సాకం, లు 

_వూలోకంబునకుల్, చనియెల్, ఆపుడు =ఆసమయంబు=. 

° 2 ఇ అతి తే. నిషధభావల్లభుం డాత్మ్య శ నిండియున్న 

కౌతుకంబు (పకాశంబు + గాక యుండ 
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వనము వెలువడి పరివారశేడజనము గొలువ 

వచ్చిం (గమణి నాత్త్మనిశవాసమునకు. 107 

ట్, నిషధభూవఐల్లభుండు=ఆనివథ రాజు, ఆర క౯ =మనస్సునందు, నిండి, 

ఊన్న కాతుకి ౦బు= ఉన్న ట్రివేడుక, (పకాశంబు, కాక, ఉండస్ = వెల్లడిశా 

కుండునట్లుగా, వనము =ఈ ద్యానమ. నుండీ, వెలువడి = బయ లుదేజీ ,పరివారజనము, 

కొలువక్ = నేవించుచుండయా, [కవ్మజన్ =తీరిగ ఆత నివాసమునక్ష న్ అలేన ని 

వాసస్థలమునకు, పచె క్. 

వం వచ్చి విదర్భ రాజక న్యావియో- గ విహ్వలుం డగుచు గాలంబు 

గడపుచుండె నంత నక్క_డ. 108 

చ. నలననసుధాక ళ తుని?: *ణంజె గుణంబుగ సార సౌరభా 

కలితతదీయకీ ర్రికళిక'కామయ మెనశ రాసనంబున౯ా 
విలసిత సౌమనస్యపది + వీరుచికం బగుతద్విలాసము౯- 

ములికిగం జేసి మస్మ థుడుfముద్రియ నేయ(దొడంగ నెవ్వడిన్ . 

టీ. నల...గుణంటె - నలవసుగాః భతుని=నలరాజాయొక్కు, గుణంబి=స 

ద్దుణ పుంజ"మీ, గుణంబుగక = నారిగాను సార... కిలికామయము-సారజ 

(ప్రశస్తమైన, సారధ =పరకమళమ వలను, క లితి = మనోజ్ఞ మయిన, తదీయజనల 

సంబంధమయిన, కీ రిజయశస్సనెవ, క లికామయము =ముదుర మొగ్గమయము, 

వనళ రాసనంబునక ఇ అయిన ధనుస్సు వెల్, విలనీత ... రుచిరంబు - విలసీత= 

(పకాళించునట్టి సామవస్య = సౌమవస్యమునక్కు పదవీ = స్థానభూత 

మగుట చే, రుచిరంబుజ మనోవార ము, అగులిద్విలాసముక్ = అయినట్టి నలునివిలాస 

ముక , ములికిగ క్ =వాణమోూా, చేసి, మన్న్యథు(డు, ముద్ది యక్ =దమయంతిని, 

'నెవ్పిడీన్ = మిక్కిలి శీఘిముగా, సయ (దొడం౫ను=కొట్లనారంభించెను. 

తా. మవ్యఘి౭డు, నలునిసద్గుణము నల్లి తాడుగా జేసీకొని నిలునికీ ర్రిఫు 

ప్పమును ధ నుస్సు గా (జేనీకాని యతి నివిలాసమును బొణముూా( జేసి దమయంతిని 

బాధింప మొదలు పె శ్రెను, అలం. రూపకము. 
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శే, అతను కాపజ్యరంబుమై శ నమరియుండ( 
జపలలోచన (పియకథాశసరసిం బేల 
నాయపథ్యంబునన కదా 3 యంతకంత 

కలరులోయడికి సంతాప 4 మనిక యి ల్లె. 110 

టీ. చపలలోచనజచలించుచున్న లోచనములుగల దమయంతి, ఆతను తాపజ్వ 

రంబు_ఆరేనుతౌప ఆ మవ్యథసం తాపమ నడి ఆధిక తాపముగల,జ్వరంబు జ వ్ల 

ము మైక్ = దేవామందు,ఆమరి,ఉ ండ౯ =కలి'ఆయుండ6గా,[పియక థాసరనిక్ - 

(వీయజతనకుం (బియు(డయిన నలునియొక్క_, క థా =చరితిమ చెడి, సరసీక్ =సర 

స్సునందు, కే లె౯- = ఈళందులా డెను అనంగా నలునిచరి తము బాగుగానాలకించె 

ననిభావయు. ఆలరుబోండి కిక్- =దమయంతికీక, ఆయపథ్యంబునక +అ+కదా= 

ఆయపథ్య గోవ.ము చేత నేక దా, అంతకంతకున్ = (కమముశాా సంతాపము, అతిళ 

యిల్లై= హెచ్చెను అనంా నలునికథలు వినుటచే నలవియోగ పీడితీయగు దమ 

యాంతి కవికామోద్దీపకములాయొ ననుట. ఆలం.- విషయము. 

తా. జ్వర పీకితు(డు చన్నీటం దానమాడినచో వానికి జ్వరము మిక్కిలియ 

ధికమగట (ప్రసిద్ధము. ఆట్లుండ దమయంతి మన్న థతాపమ చెడి జ్యరము చే 

కీడింప(బడుచు. దన్మవీయుని కథయ నెడి సరస్ఫునందు( దానమాడెను. ఆయప 

థ్యముచే నా మెకు మజింతసంతాపము హెచ్చినది. 

తే. కమలన్నేత్ర కవస్థానశేవిముఖమైన 
చంచలత్వంబు మది. (బకాశశించుచుండె 

జాల యాలీల యభ వ్టీసీంేపంగ (బోలు 

రమణదూత పత ౦గళ $| కంబుతోడ. 111 

టీ. కమల జ్మేతకుక =దమయంతికి, ఆవస్థానవి ముఖ ము-అవస్థాన = స్థితికి, వికః 

ఖరుణ పరా జ్యఖమ్సు, ఐన చంచలక్వంబు=అయినట్టి చాంచల్యగుణము, మదిక్ ఇ 

కునక్సురంను, (పకాళించుదుండె౯ =జప్పుచుం డెను. బొలజదమ మంతి, ఆరీ 
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లక =ఆచాంచిల్యమాప మయినవిలానమున, రమణ ...తోడక౯ _-రమణజ=తిన(పీ 

యు(డయిం నలు)క్సి దూతీ=దూరీయగు పతంగళ[కంబుతోడక =సక్షీరాజు 

నొద్ద, అభ్య నంపంగ( బోలు= అభ్యనీంచినడి కాబోలు, అనంగా వాంసవలన€ 

దన(వియంఎ౨గుణ ములు విన్న ప్పటినుండియు దమయంతికి మదనజ్వరము హెచ్చు 

టచే నువ్శావము$ లదయి యొక్క_స్థానమందు స్థరముణా నుండంజాలక సంచరిం 

చుచుండే నని సళ ము. 

తా, దమయంతి మిక్కిలి చాంచల్యగుణము కలదయియున్నది, ఆగుణము 

వాంసతో స్నేవాము చేయక మునుపు లేదు. దీనింబట్టే యోణింప నీగుణమును 

వాంసగమొద్ద "నేర్చుకొన్నది కాంబోలు ! లేనిచో వాంసతో న్నేవాముచేనిన 

ప్పటిమండి మే ముది యేలక లుగవశెను? ఆలం, ఉన్చే)క్క, అర్థాంఠరము. 

ఈ చన చెర్కు_టన్దము€ ) పజ్జల; గనోవములముందపహోస శే 

ఖాలవ మంకురింపదు వి*+ కాసమునొందదు నెమ్మనంబున౯ 

బాలిక ముం చుక్ న్లొనలశేవాకిట నల్లన సంచరింపను౦ 

జాలక చాల గుంటుపడెం * జబారునిరీశ్ష్షణఖందరీటముల్.! 12 

కీ బాకాక వెక్కుటద్గసులపజల౯ా = దమయంతియొక్ళ ఆద్దములవంటిీ 
లు ఖ్? ది 

సెక్కులమొక్క_ పక్క_లయందు, కోమల ...లవము -కోమల = నవీనమయిన, 

మందహాసశేఖా = చిజునవ్వు మొక్క, లవము= లేశ ము, అంకురింపదు జ కలుగ 

లేదు నెమ్లనంబునక్ =చీ త్తిమువందు, వికాసము = సంతో వము ఒందదు = 

పొందదు వాలికక =బాొణమును మంచు... వాకిట - మించు=మోజుచున్న, 

కన్షొవల = అపాంగములనెడిి వాకిటక్ = వాకిటియందు, చావనిరీక్షణ 

ఖంశరీటముల్ - చారు=సుందరమయిన, నిరీక్షణ = చూఫులనెడి, ఖంజరీట 

ముల్ = కొటుకి' వట్టలు, అల్లనక ఆ మెల్లగా, సంచరింపనుక్ జసంచరించుటకయి 

నన్యు చాలక = సమర్థృము కాకి , ఛాలజమిక్కి-లి టంటుప డెన్ జకుంటిపయ్యెను, 

అన౯౫ా విరవావిన్నాలయగు దమయంతి దృష్టి (పసరించి చూడ లేవన్న దని 

భావము. 
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కౌ. మదనజ్వర మధికముశా నుండుటచే నాదమయంతి యుకప్పుడును 

మందవోనము చేయలేదు. ఆ మెమానన మొకప్పుడయిన సంతసములో వర్తింప 

తేదు. మజీయం వాలికల మించి యున్న న్నేతములతో నొకమాజయినను జూ 

డలేదు. అలం. రూపకము. 

సీ. అలివ సముఖవాను $ వగువసువును గాన 
ఆటీ ఎవి ని 

దాత యంతెర్ముఖం $ బాటం చేసి 

చెలువ [కొమ్మించు వేత జెక్కుటద్దం బొయ్యం 
ఆ 'బాణిపల్లవశయ్యం 4 బవ్వళించె 

గోమలినిటూర్సు కొ వేడిన త్తావి 
బవ ఆ 

ముసరు తేంట్లును మూతి $ముట్ట వెజ చెం 
య 

దరుణిలో చన బౌస్పశేధారాలవంబులు 

ముత్యాలసరులతో $ ముద్దుగురి సె 
టు 

న్స బజామ!శర కాండపా౦ండిమ!చ్యాయ నొక 

బోటిమది కింపు గాదయ్యె శ నాటపాట 

మృగవిలోచన కంత౦త + మేను డస్సె 

నంతకంతకు సంతాప $ మకిశయిళ్లై. 113 

టీ. ఆకృ=మనస్సు, ఆంత్ర్ముఖంబు=వివ య"వ్య త్తీప లది జొ టం జేసి=అయి 

నకారణమున (బట్టి, అతివ=దవుయంతి, సమ్హుఖవాస్తు వు= ఎదుటనన్న డి, ఆగు 

స నువును జఅయినవస్తువును సహీతినః, కానదు= చూడదు. అన(గా నలవిమయ 

క చింత తప్ప మళీయొకచింత బేః పోవుట చే దగ్గట నున్న వస్తువయినను నా మెకు 

Xన(బడలేదనుట్క చెలువ... చెక్కు. టద్దంబు - చెలువజ దమయంతి యొక్క, (క్రొ 

మ్రించు.([కె త్త కాంతులుగల, బేజకోమలమయిన, చెక్కు. టస్దంబు = అద్ధముసం 

టి చెక్కుల, ఒయ్యక్ = మెల్లగా, పాణీపల్లవశయ్యక =చిగురుపంటిక ర మనెడిళ 

రర్యుయందు, పవ్వళింవెన్ =శయని ంచెను. అనలా చెల్లప్పుడు వెక్కిటంజేయి 

చేర్చి విచారించుచున్నదనుట. కోమలి... నెత్తావి - కోమలి=దమయంతియొ 
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క్క ,నిట్టూర్చు= దీర్ణ శ్వాసకు లయందున్న, (కొవ్వే(డిజమికి,_లి వేండియయిన, 

"నెత్తావిక =నిండయిన వాసనలగార్చి, ముసరు లేంట్లు=| కమ్తుకిొ డి తుమెదలు, 
ఎని గా — ఎఖ 

మూతి ఇమూతి చే ముట్టక జ ముట్టికొనుటకు, వెణ చెన్ = భయప డెను. పద్మి నీజ్రా 

తి నీగీలుఖములు సువాసనలు కలవయి యుండు నని కామళా _్దో) ప్రనిద్ధము. 

దమయంతి పది నీజాతి న్తీీ కావున నా మె మదనజ్ఞర బాధ సహింపలేక నిట్టూ 

ర్పు శాడ్చులనువిడుచుచుండ నా గాడ్పులయందున్న సుగంధము నాఘాణించు 

టకు( దుమైదలు ముసరుచున్న వి. కాన యానిట్టూర్చు గాడ్నులు నిప్పంత్ వేడిమి”: ల 
4 లు 

వయియున్నందున(,దు మెద లుమూతితోముట్ట కొనభయ పడుచున్న వనిభావము. 

దీనంబట్లి యోజింప దమయంతి యధికి మగుమదనజ్బరముక లదైయున్నట్టుతో. 
లు శ లు 

చుచున్నది. తరుణి, ..లపంబులు - తరుణి=దమయంతిమొక (_, లోచనబాస్ప 

ధె'రె= కన్నీ టెధారలయొక్క. బపములు=బిందువులు, ము త్యాలసరులతో E = 

ముత్యాలహారములతో, ముద్దుంగురి సెన్ = ముద్దులాలి కెను. ఆనంలగా దమయం 

తికొన్ను లనుండి వెలుపడు చున్న నీరు వీందుకూపములనొొంది యెడతెగక పడుట 

చే నవి ము భ్యాలసర ములపలె నొప్పుచున్నపన ట, చామ=చమయంతి,ళర కాండ 

పాండీమచ్చాయన్. - శరశాండ = బినకాండరుయొక్క_, పాండీమజ తెల్లని, 

ఛాయక్ = శాంతిని ఒంటెన్ =వాం డెను. అనా విరవాముచే శరీరము తెల్లంబ 

డుచున్నదనుట. ఆట = నృత్యము, పాట= గానము, బోటిమదికిక్ =దమయంతి 

యొక్క_మనిస్సునక్కు ఇంపు, శాదయ్యె, మృ గవిలో-చన కుక = లేడికన్నులపంటి 

కన్నులుగల దమయంతికి, “మీను=ళరీర ము, అంతేంతి=కి మముశ్కా డ"స్సెనుజు 

చిక్కె.న, అంతకంతకుక , సంతాపము=బాధ, అతశయి లైక్ =ఆధికముకా 

బొ చెను. 

చ. ఉదితమనోను రాగదహశనొప్మభ ర౦బున నాలతాంగికి౯ 

వాదయమునందు బొది ల వహించిన చందనకి ర్లమం౭బుబు 

ద్బుదముల నీనెం గ ల్పితవిశ్రభూషణజాలమృణాళ వల్ల రీ 
భళా 

వదనములం దముందగతి శ వారక పిచ్శిల. బొచ్చె ఫేనముల్ . 

టీ. ఆలతాంగి!$న్ =_ఆదమ కుంతికి, వృదయనునందుక జలొమృనందు, జొ 
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బిల్ ఇ నిండుగా, వహీంచినచంద వక ర్షమంబు =పూనీకొనియున్నమంచిగం 

ధముు ఉదితే...భరంబునల్ - ఉదితే=ఉదయించిన, మనస్ =మనస్సునంను 

=| పే జ సీ త న్న అనురాగ =(_ పదును నెడి, చనాన అగ్ని (తముయొక స, ఉఊప్మభరం 

టునక్ = వేడిమి మొక్క. యలిశ యము 'చేత,బుద్భుదముల౯ =నీటిబుగ్గలను, ఈ 

"నెక = వెడలగ క్కె_ను. కల్పిత... పదనములందుక - - కల్పిత =రచించుకొనిను 

విభూవణజాల = అలంశారసమూవామాపములయిన, మృణాళ = తామరతూం 

డ్లయొక్క_యు,వల్లరీ=లరఠలయొక _ యు, పదనములందుక =ముఖములందు, ఫేన 

ముల్ =నురుంగులు అమంద” తిక" =అఆధికముగా,వారక = ఎడ తెగకుండ, పిచ్చి 

లక చాచ్చెల=పెక్ వెడలుచుండెను. మదనజ్యరమువేలన( గలిగిన వేండిమి ద 

మయంతిశరీరమందు మిక్కుటముగా నున్న దని యర్థ్ యు. 

తా. దమయంతి వృదయతాపము పోవుటకై యలందిన మంచిగందము 

నిషప్పుకలమి౭ద నుంచినప్పుడు బుద్బుద ముల (గక్కు_నట్లు బుద్భుదముల నీనుచుం 

డెను. మషియు నధికమ మున వేండిమగల దమయంతి శరీర మునందున్న యలం 

శారరూపయు లయిన తామరతూండ్లు, లతలు, వర్ష లోంబెట్టివప్పుడు వేండీమిచేను 

డీకిపోయి, ముఖములనుండి నురుగు వెలుపరిందువట్లు వెలుపరించుచుం డెను. 

అలం. ఆతిశయో శ. 

చు. దశ లంతంతకు నెక్క_గా వికహసం తా వాతి శేకంబున౯ా 
శశిబిం బౌననకుం దనున్వసకు( గాశర్శ కంబొం దె చేవాంబవా 

ర్పి శము౯ సాం దనిరంతర స్త ఎ్రతిసముకీ న్మేషంబునంగాంత కుం 

దళదిగ్భిత్తులయందు. గానంబడియెం $ ద(దూపచి. తావళుల్. 
టీ. శళిబించానవకుక = దందబింబమువం'కి ముఖముకల, దమస్వసకుక్ = 

దమయంతి కీ, దశలు=మన్ల థావస్థలు, అంతకంతకుక =[క మకమముణా, ఎక్ క 

గక అధికము కాలా, ఒళదళశత ర్వాత రెండపదశ రాయగా ననుట్క, విరవాసం 

శాపాతి రేకంబునక్ -విరవాసం తాప =విరవా బాధయొక్క_, ఆతికేకి బున ఆ 

ఆరిశయమయుచే, దేవాంబు =ళరీరము, కార్మ్యంబుజకృళత్వమును, ఒందెక్ $ ఆ 
నయా జిక్కె_ను. అరార్నిశముక్ ఆది వార్మాతనులు, సాంద్ర... సమో షంబు 
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నకొ-సాందజ= దట్టకుంపేనదియు, నిరంతిర = ఎడ "తెగ నిదియునగు, స తి=నలుని 
స్మరించుటయొక్క, సము సేవంబునక్ =ఎఅతిశయము చే, అనంగా నిరంతరము నలు. 

ని సృరించుచుండుట చే నని యర్థము. కాంతకున్ =దమయంతికి, దశదిగ్ఫిత్తులయం 

దుక ఇపదిదికు)_ల3డి గోడలయందు, ఠత్మదూపచి._తాఎళుల్. - త దూపజనల 

మహారాజయాపములమిన, చిిత=చి త్తరువులయొక], ఆవళుల్ = సమూవా 

ములు కానంయుకీ యొక జకన (బడ( బొ చ్చెను. 

తౌ. విరహాతిశయము చే , దమయంతిళరీరము మిగుల గృళించినది. మతి 

యు సర్వకాల సర్బావఐస్థలయందు, దనుయంతి నలునిరూపమునే స్మరించుటచే 

నామె యేదిక్కు_నందు. జూచినను నలుండే కన్చట్టుచుం డెను. ఆలం,.రూపకము, 

తే. చెలులు శిగికోపచారముల్ + సేయుపొంకుం 

(బోవు లిడ్డమృణాళః. ర్పూరవితతిం 

గాంచి వై దర్శిమదిలోన.( 4 గభివళించె 

జాల కాయాత చం(దికా జాల మనుచు. 116. 

టీ. వె దర్భి=దమయంతి, చెలులు= దమయంతి. వెలిక “క్రెలు, శశిరోపచార 

ములు= శే తప చార యులను, చేయుపొం ₹-న్= చేయుటకొఅక్క (పోవులు, 
ఇడ్డమృ ౯*ళకర్ప్చూూరనిగతిక = పెట్టినట్టి తామరతూండ్లయొక్క యం( గర్పూ 

రముయొక |, యు సమూవామును, కాంచి= చూచి, జాలకాయాతచందికాజూల 

ముజగ వాత్నీద్వార ములనుం కీ లోనికినచ్చిన వె న్నెలనమూవాము అనుచుక ,మది 

లోన్ జమనస్సునందు, కెళవళించెళ్ = తొందరపడంబా న్నెను. 

తా. దమయంతికి గేత్యోపచార ములు చేయుటకు చెలులు గొనివచ్చియుం 

చిన మృణాళక ర్పూరసమూవామును దమయంతి చూచి గవాత్షీములనుండి ప. 

చ్చిన 'వెన్నెలమే కూయని భాంతి చెంది తొందరపడ జొ చ్చెను _ఫాశింతిమద. 

లంకారము. 

క్, బీనపన్న గభావణయును 

(బసవరజోభూతిమటియు $ చాండిమలశ్రీ 
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వసతి యు నై మూ వెను సతి 

యసమా యుధునకు. *బినాకిశయాటోపంబున్. 117 

టీ. బిసపన్నగభూవమణ యాను -బిన = తామరతూండ్ల వెడి, పన్న గభూమ. 

ణ యును= సర్పఘయాషణ ములుకలదియె, (పసవపరజోభూతిమతియు క -(పసవర 
జన్ = పువ్పపరాగ మాడి, భూతిమతియు ఇవి బూదికలదియు, పూండిమలకీ ఐస 
తియు- పొండిమల శీ = విరహ మువలన (౫ లీగిన తెల్ల (ద నముయొక్క_ సంపదకు, వస 
తియుజస్థానభూరయు,ఐి, సఠి=దమ చుంతి, ఆసమా యుధునకున్ = పందబొణు 

నకు, పీనాకియాటోపంబున్ = ఈశ్వరునియొకి _ యు దేశ మును చూ పెను. 

అనగా దమయంతి యూశ్వరలక్షణంబులు గలిగి మన్గ్శభుసికి చీ సశంకరుండ 

ననుభి 9ంతి గలిగించి భయపఆుచుచున్న దని భాపము. 

శౌ. తామరతూండ్లను నా గాభరణంబులు కలదయి, పుప్నపరాగ మనెడి 

బూదికలదయి, విరవామునలన( గలిగిపపాండ్ మము కలదై యున్న దమయంతి 

మన్మభునకు నీశ్వ 9"వతొరముపలి6 గన్నిం చెను. అలం. రూపకెము. 

లే, నున్యథానలతాపంబు శ మొన్న వేండి 

డెందమునం జేర్చం బూను కెంశదమ్మివిరులు 

వెలందినిట్టూర్పు గాడ్పుల $ వెచ్చ. డాం 

బెరసి యర్యదదోవయంద నుశవ్యరములయ్యై. 118 

టీ, మన్మ థానలతాపంబుక్ _ మన్మఫౌొనల = కామాగ్ని సంబంధమయిన, 

శాపంబుళ =సంళొపమును, వేండి డెందమునన్ = మిక్కిలి వెద ఎచ్రగానున్న వృ 

దయమునందు, చేర్చక = చేర్చుటకు, పూనుకెందమ్మివిరులు = (ప్రయత్నించు 

చున్న యొజ్ఞనిపద్త ములు, వెలంది... గాడ్చులక  - వెలంది=దమయంతియొక్క్క, 

నిట్టూర్చుగాడ్పులక్ = నిట్టూర్పు సంబంధ మయిన వేడి వాయువ్రల చే, వెచ దా కీ ఆ 

గ ప్పయులయు, జెరనీ= చెడిపోయి, ఆర తోవయంద = మధ్యమార్గమం జే, మర్శ 

* బిఫ్థీషి కాటోపంబుక అని పొళాంతర ము. 







రములు=మర్త్మర ధ్వనులుకలవి, అయ్యుక = శాజొచ్చెను. అనయా నెండీన 

ప తయులయొక్కొ_ాని యెంకినపువ్వులయొక్క గాని ధ ప్రనిమర్శరమని చెప్పం 

బడు. చల్లదనము కలిగించుటకు జెలిక తెలు దమయంతినృాదయమున€ జేర్చల 
బోవుపద్మములు మర్శరధ్వనులు చేయుచున్న వని భావము. దమయంతిశ రీరశణ 
శౌప్ప నలవి కానంత్ వేండివి కలవని ఫలి తార్థము. 

త. దమయంతి కామపహ్న్తౌాపకు నడణింపం దలంచి యా మెనెలి 

కత్తెలు పప్యములను డెచ్చి ,ళూ మిహృదయమునం దుంచుటకు. (బయత్నిం 

చుచుండ మధ్యమార్గమునందే యామె వెచ్చనినిట్టూర్పుూగాడ్పులచే నెండీపో 
యి మర్ష్శ్మగధ్వసి చే భు వారంఫిం చెను. ఆలం, అతిశయో క్రి. 

నీ చిగురు దామరవాకు $ చివ్వనం జనుదోయి 

మొనల(గొ'4 వడీని శ ముడుగ బా 

దరుణంంభాగర్భ $దళ తాళనృంతంబు 

వై గాలి సోకిన శ బలుకయబాణె 

లలితిము కాహార ఫగుళి కాక లాపంబు 

ఘాణానిలంబున. $ గందంబా తెం 

గర్గ పూరకలాపశేగల్లారదళ రాజి 
య(శుధారల నురి $ యంగయబాతె 

తే. దర్ప మొలయ నాలీఢపాశదమున నిల్చి 

మండలీక బతవాపుండై 1 మన్మథుండు 

గనలి సన్యాపసవ్యమాగీర్లముల( దొడిగి 

పువ్వుందూపులు పుంఖానుశపుంఖ మేయ. 119 

టీ, దర్పము=గర్వము) ఒలయన్ = ఆతిశయింప6 గ్యామన్మ థుండు,ఆలీఢ పాద 

మునక -ఆలీఢ = మోంశ రిం చుకొనిన, పొదమునన్ = కాలి చే,నిల్సి, అనం గావిలుకాం 

(డొళళశాలుమోకరించి రెండపకాలిమో6ద నిలుపంబడి యుడ్ధము చేయుట (పవిద్ధ 
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ము. మన నృథుండు న క్లునిలువ (బడి నాండని యము; మండలీకృగ చాపులై=నల 

యాశారము గాం ేయలుడినవిల్లకలవా. డె, ఆఅనంగా వింటి నెకు;_ వెక్ట్ క నలి= 

కోవీంచి, సవ్యాపసవ్యమాగ్గములక్ = రెండు చేతులతోను, తొడిగి= సంధించి 

పవ్వుందూపులు, ఫుంఖానుపఫుంఖము= ఎడ తెగనిపం క్రిగా, ఏయన్ ఒ(పయోగం 

పరా, మన్న భు6 డెడ తెగ నిబాణపరింపరను (బయోగించుచుండనని ము? 

చిగురు. చామరిపాకు = తాపళాంతి కె చేర్చిన లేంత తామర పాకి, చివ్చనక = 

వేగముగా, చనుదోయి మొనల కొ వ్వే(డిని = దూచుకి ములయుకి ఇ. కె వేం 

డిచే, ముడు? (బా అక =ముకులింప. పొ చ్చెను. అన (గాల దచామరపాళ్న నండ్ 

మి తగిలినప్పుడు ముడిచికొనివోవుట స్ప భావము.ఆందు చే మిక్కి ౯ వేండమిగ౫ గి? 

యున్న దమ ముంతిశ రీరముపయి లే/తతామరపొాకు చేర్చినప్పడు దాని తాంకుడు 

చే వాడి ముడిచికొనిపోయినదని తాత్పర్యము. తరుణ... తాళపృంతింబు పె-లె 

రుణ= లేఠయెన, రంభాగర్భదళ = అనంటిమావనెకి, తాళ నృంగెంబు ె=వీనన పె 

నుండిపచ్చు, గాలి = వాయువు, సోంకినన్ =తిగ్యుల( గా, పలు? (బా అన్ =దుస్స్పా 

మాయెను. లలిత్... కలాపంబు-లలిత్ = సుందరమయిన, ముక్తా హోర =ముత్కా 

లసరులందున్న,గుళి కా = పూసలయొక్క_ , కలాపంబు=సమూనాము, మాకా? 

లంబునక్ =నిశ్వాసవాయువు చే,కంచ (చా 5౯ =కందిపో యెను.అన: శాం ళా 

పీంనరులయ్యెననట, కర్ణపూర... రాజి - కర్చభార=తాటంక మెక్కి కిలా 

ప=భూవమణముగా6 జేర్ప్చంబడీన, క లంరజ=లఎజ్ఞ"కలునమొ క్క, దళం కేశ లొ 

క్క రాజిజపంక్సి, అ,ళుధారలక్ =కగ్నీటి- గలే, ఉంగా 

శి 

అనాటి 

వనీ 
గ 

చలింప(జీొ చ్చెను.ఆనా6 గన్నీ టిధాగలు వెడలునప్పు గాయురవడి చే ణాటం 

కముళా నుంచికొనిన కలువరేకులు కదలుచున్న ననిభాపము 

తౌ. స్పష్టము. 

వ. ఇవ్విధంబునం (బతిపచ్చం ద లేఖయుంబో లం గశామా తా 

వశ్తేషయె విమనుశరశ రాశ్రీవివవేద నాదాయమాన మానస 
యగుచు నీరిర శె శీ నాలపలాశ గుచ్భంబున నను, సరసవిసకి 

నలయచే' దంబులను, దుషూరసలిలధారాసే'ంబులను, గ 
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ర్పూర పరాగ పాళిసముద్ధూళ నంబులను, జందన చర్వానుచ 

ర్చి కా యోళనంబులను, జం(దకాంతేశిలాతల్పంబులను, గదళీ 

దళపలాశ తాళవృంత సంతానంబులను, వాసరం బులు గడపు 

చు నొక్క_నాండు వభావరీసనమయంబునం. గేలిసాధమణిచం 

(దశాలా(పదేశంబున సఖీజనులు పరివేష్టించి యుండ నిండు 

చందురుం జూచి వైదర్శ్భి యుపాలంభగర్భంబుగా నిట్లనియె. 

ట్. ఇవ్విధంబునక = ఈరీతిగా, (పతిపత్ ... బో లెన్ _(పతిపత్ = శుక్ల 

పక్ష(ప్రతిపద్ది నమందలి, చంద్రశేఖయుం బోలె౯ =చంద్రలేఖపగిది కళామా 

(తాపేనరైమొ=క భామ్మాత మె మిగులుగలదైె, వివమ...మానస-విషమశర= 

మన్మ మని యొక్క_, శ రాశ్రీవిస = పాములపంటి బాణములవలన6 గలిగిన, 

వేదనా = చాధచే దు'యయమాన = తాపమొందుచున్న, మాననజమ 

నస్సుగలది అగుచుక , శిశిర గుచ్చంలులను=ళికిర = చల్లని శె వాలణ 

నా(చుయొక్క, పలాళశ=ఆకులయొక్క, గుచ్చ్భంబులను =గుత్తుల చేతను, సర 

స,.. శోేదంబులను-సరస = రసముతో .గూడిన-అనండా చెండిపోని, బిసకిస 

లయ= లేత తామరతూండ్ల మొక ౪, ఛేదంబులను = ఖండంబుల చేతను, తుషా 

ర... నసేకంబులను - తుషార =మంచు సంబంధ మెన, సలిలధారా=ఉదకథధారల 

యొక్క, సేకంబులను=చల్లుటల చేతను, కర్పూర ,.. సముదూళనంబులనుు క 

ర్బ్చూరపరాగపాళి= కప్పురపు పొడి సముదయముయొక్క., సముదూూళనంబులను= 

అలందుకొనుటల చేతను, చందనచరా మచర్చి కామాళ నంబులను= మంచిగంధము 

ను బూనీకొని కడుగుటల చేతను, వంద కాంతశిలాతల్పంబులను యు చం(దశాంత 

శిలా = చందకాంఠళిలలచే నిర్మించిను తల్పంజణులను = శయ్యల చేతను, 

కదళీ... సంతానంబులను=- కదళీపలాళ = అనంటియాకుల నెడి, తాళ పృంతఠజవీవన 

లయొక్క_., సంతానంబులను ఆ సమూవాములచేతను, వా సరంబులు =దినములు 

కడపుచు౯ = వెళ్ళించుచ్చు ఒక్క. నాదు=ఒక దినము విభాపీసమయంబునక్ = 

ర్యాతివూంటు శేలి,.* (పదేశంబునక = కేళిసౌధ=[కీడా సాధములయొక _,మణీఇ 
రత్నమయములయిన, చందళాల్మాపదేశంబునక్ = శిరోగృవామునందు సఖీజ 

15 
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నులు=చెలిక తెలు తన్నుక్ , పరినేష్టించి = చుట్టుముట్టి, ఉండక్ , నిండు 

చందురునిక , చూచి, వై దళ్భి=దమయంతి, ఉ పాలంభ గర్భంబు గాజనించాగర 

ముగా ఇట్టు= ఈవిధముగా, అనియెక్ =:పలిెను. 

ఉ. హాలహలద్యయంబు గలే శాంబుధిః బుల్లి వినీలపాండుర 

జ్య్వాలలతోడ నం దొకవిశీషం బొక వేలుపు [మింగ సెందజే 
వేలుపు లోలిమై ననుభ కవించినశౌెండవయీావిషంబు ని 

ర్థూలముగాక యున్నయదిశేముద్షియ ! సాంథుల సాప మెట్టిదో, 

టీ, కలశాంబుధక్ =పాలసం([దమందు, హాలవాలద్భ'యం౦బు = రెండువిషయు 

లు, వినీలపాండంరజ్వాలలతో డక -_ వి. లజ=మిక్కీ_లినల్లనివియం, పాండుర = తెల్ల 

నివియు, నగు, జ్బాలలనో డక్ =మంటలతో, ఆఅనంగా నొకటి నల్లనికాంతు 

లతోను, రెండవది తెల్లనికాంతులతోను నని యర్థము. ఫున్తైక = కలిగి 

నవి అందు=ఆరెండింటియందు, ఒకవిసంబును, ఒక వేలుఫుజఒక దేవత, అవ( 

శా నీశ్వరుండనుట్య (మిం గక", ముద్దియ= చెలియా! ఎందెఆ వేలుపులు= దేవత 

శెందతో, ఓలి మెల్ = వరుస గృాఅనుభవించిన౯ =భ కీంచుచున్న ను, రెండపయీ 

విషంబు ఇ రిండవదయినయోావి ష గు (అనలా. జం దు డనుట) నిర్మూలము, కా 

క జనశింపక్క కాన్న యద్కె పాంఘులపాపము=పథిక జనుల దురదృష్టము, ఎట్టిదో 

=ఎటువంటిదోక దా? విరవా కారరయయియున్న ద మయంతికి. జం[దుండు హా 

లవాలముకంకు భయంళరుండయి యుణ్నా (డని యర్థము. మజయుం జండు 

నియొక్క._ కళలను దేవత లాకొ్క_క్కటిచొప్పున భక్షీంచుచుందురని (కుతి 

(పనిద్ధ య. 

శా. ఓచెలియా! సమ్ముదమం దొక్క_విన మే ఫుట్టినదని చెప్పుదురుకాని 

యది యబద్ధము. ఆందు రెండుపొడమినవి.ఆందు నల్ల నికాంతులతో సొకటియు, 

'తెల్లనిశాంతులతో "రెండవదియు బుట్టినవి. ఆశెండిటిలో నొకడాని నీశ్వరుం 

డు దిగమింగెను. కాని శిండవదయి క్ ౦ణాచం[దరూపమయిన హాలావాలమును 

దేపరఠలందజు పూనికొన్నను (మింగి చాశనముచేయ లేకున్నారు. విరహిజనుల 

దురదృష్ట మే మని చెప్పుదు. దేవత లే| మింగినచో మౌ కీబాధ గలుగ కుండునుగ దొ! 

Y 
\ ఇ 
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బీ విరహీణీవధవముప+శశదురిత పంకకళంక 

కలుషీ'తౌాత కుం డై న+ఖలుండు వీండె 

గరళకూకుక రోర కీకల్పాంతే నహ్ని కి 

దోంబుట్టు వె నఘాశేతుకుండు వీండె 

చండదీధికి రే జ్యాలమండలములో 

(బోదిం బొందినమహోోేకీ[ గుండు వీండె 

చాడబంబును. దాను  బాధథోధికుష్నీభో 

సరి బొత్తు మన్నదుశ ర్థాతి పిజా 

లే, సె ౦హీ కేయనిశాత దంశష్ట్రావిటంక 

విషరస పతిాక ఛాశవితు(డు ఏంై 

గగన మనురు[ దభు ము నే+కతమ తిరుగు 

చదరు లుమి సెడికొజివిద $య్యంబు ఏండె. 122 

టీ, విరహీణీ...కలుపి తాత కుయడు _ విరహీణీ = విరహి శ్రీ)లను, ' పధ 

=చంస్రుటవలన(౫ లిగిన, మహాదురితపంక = మహాపారక రూపమయినబురదయ 

చెడి, కళంక =మచ్చ చేగ్యక లుపి త = మలినమయిన, ఆత్ర కుడు = మార్తి కలవా 

డు, నినఖలు(డు = అయినట్టినీ దుండు, వీండే= ఈచంగదుంజేచుమో? అనయా నో 

చెలియా! ఈవంద్రుండు. విరహి న్ష్రీలను జంపుటచే మహాపాతకము జనించి 

యది కళంకరూప మయి వీని వావపరించినది చూడు.అంతియకాని వీని కిది స్వభా 

వసీద్ధమయినదికాదు సుమా? అంభావము. గరళ ... పహ్నికిక్- - గరళకూట = కా 

లకూటసంబంధమయిన, కళోరజభయంకరమయిన, కల్చాంతివహ్న్నాకిక్ =(పళ 

యశాలాన్నికి, బేక్కగగళ ..వహ్నీకిక =భఛయంకరమగు క ల్చ్బాంతనహ్నిప లెను 

న్న కాలకూటమునకు, తో ంబుట్టువు= తోడంబుట్టినవాండు, వఐనమాతుకుండు ఇ 

ఆయినట్టి (కూకుండు, వీండే=ఈ౧౦[దుంజే-అనలగా వీడు భయంకరమయిన 

శా లకూటముతో ౧హాడి పుట్రినవాండు కావున నీం డావిషముపలెణే లోకభయం 
క రురడైయు న్నా 6డని భావము. చండ ... మండలములో - దండదీధితి ఇ నూర్యుని 
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యొక్క_,కరో =కిరణముల నెడి, జ్వాలజమంటలయొక్క్క_, మండలములో = సమూ 

వాములో,(పోదిక్ ఆపో వణమును, పొండినమహోగుంకు= పొందిన మహాభ 

యంకరుండు,వీండే= ఈ నం దుండే?[అనలా నీచందు?డు (పతిమాసాంతి మునను 

నూర్యునిలోంగలిసి తవీయకాంతులను చేకొని పర్టిల్లినవాండు. కావున వీడు 

మిగుల భయంక రు(డై వేందిమిగలవాండైె యొప్పుచున్నా(డని భావము. వాడ 

బంబును=బడ బానలమును, తాను= ఈచం దుండనుట, పాథ్ ధిక కీ లోక =సము 

ద్రగర్భమునరదు నకం పొత్తు =ఒక పాపా సునత లని మెలనీ, మన్న =పర్తించుచున్న - 

లేక జీవించుచున్ని దుర్జాతి= చెడ్డ జాతిక లవాండు,వీండే = ఈచందుండె - అనలా 

నీచం దుడు సమ్ముద గర్భమందున్న బడ బానలము తో (గూడ ఫాగ్పుపల్చినవా( 

డు. కావున వీండు బడబానలంబువజె చే భయంకి రులైయున్నా (దడ: భౌ. 

సెంహిశేయ. -- బావితుండు.. ౦హిజేయ= రెహువుయొక్క., నిశాగ=వా(డియె 

న్కదంష్టా) =కోజల డు, విటంక = గూటి యందు, వివరస=విప రసముతో ౧హడ, 

ప్రతీపాక= _పతికూలముగాంబచవమగుటచే.అనలా చేదే? గవిముతోం గలిపీ 
యుడికించిన వస్తువు మొదటిగుణ మును వికీచి గుణాంతరమును బొందుట సవా 

జము. అప్లై యిట ఇందు6డు రాహువుకో ఆలందున్న వినరసముతో యాడ 

బచనమాయెనుగాన దాను మొదట నమృళమయం.డ య్యు విషరససం[ కాంతి చే 

గుణాంతరముగ లవాం డానె నని భావము. భాపితుయకు=-ఊహీంప(దగినవా(డు, 

విండె అనగా. ఈచందు(డు రాహువుయొక్క. వా(డమైన కోఅలయందున్న 

విమముచే సం శాంతు డె యున్నవాండు గావున విషగుల్యు౧డె మిగుల భయం 

కరము గా గనబడంచున్నా(డని తాత్పర్యము. గగనము=ఆ కౌళము, ఆనురు 

(దభూమి౯ =ఆనెడీపల్ల కా టీియందు, ఏక తమ= ఒంటిగా నే, తిరుగుచు! =తిరుగు 

చును, ఆదళులు= అగ్ని క ణములు, ఉమిసిడు = వెడలగక్కు.చున్న, కొఆవిద 

య్యంబు, వీండె= ఈనందుండె-అనయగా నీ చందుండు కాటీయందు నగ్నీకణం 

బుల నుమియుచు€ దెరుగువీశాదముప లె నే మింట. దిరుగుచున్నా (డనిభావరు. 

నీ. జననకాలమునాండు 4 జలరాశికువీలోం 
దరిగొండ పొరిచూవ( $ దా౭కెనేని 
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(గహణవేళలయందు 4 రావు వాహం6ించి 

తృప్మిమై గజ్జనం $| చేంచెనేని 
విషమ న్నేతుండు చేతశవిష మారగించువోం 

(బతివాకముగల. జేసి $ (తా వెనేని 

నపరపకుము వేరశ'యపవమృత్యు దేవత 

యొకవమూాటుగా నాను + ముడివెనేని 

తే, కుంభ సంభ వు. డద్ధితోగసూడం (గోలి 

తజ్జలముతోడ చెపేలింప $ దలంపండేని 
వికహిజను లింతిపడుదు చే 1 వీనిచేత 

నక్క_టా! దైవ వా-ఎసేయం 3 డయ్యెంగాక. 129 

టీ, జనన కాలము నా(డు= పుట్టి నప్పుడు, జల రాళికుక్నీలోక్ ఇసము [దగర 

మునందుు, తరికొండ =కవ్వపుంగొండ, పొరివోవక్ = ఈచందు(డు చచ్చునట్లు, 
తా౮క౯ +ఏని=తీగులుకొనినను, లేక, [గహణవేశలయందు = (గవాణసమయ 

ములయందు, రాహువు, ఆహోకించి=భతీంచి, గె్మైక్ = తనివిచే, గజ్జ 

న్ =గజ్జుమిధృనికలుగునట్టు, (తేచెలొ+ఏ9 = (తేనిచినను, విషమే తుం 

డు=ఈళ్వరుండు, చేతివిషముక్ = చేతీభోనున్న వినమును, ఆరగిందుచోక = 

భకీంచునప్పుడు, |పతిపాక యు గా=మిళిగేయుగ, వేని (తా వెల్ +ఏని=పాన 
ముచేసినను బేక్క అపరపకుము పేరి నుపమృత్యు దేవరె = కృన్తపక్ష మనునామ 

ముగ ల పవ తు వరు ఒకమాటు గా=ఒక సారి నామను=ేరిని, ఈడి 

సెల ఏనిజ నాశనము చే నినన్కు కుంభ సంభవుండు = ఆగసు స్తు రాయడు, అబ్దితో . 

గూడక =సముదముతో గూడ, |క్రోలి=పానము'వేనీ, తిజ్జంముతో డల = తాం 

(చావినజలముతో బాటుగా, వెడలీంపక్- బయ టికి(నో యుటకు, తలంపండు 

+ఏని=జ ఆలో చింపకుండి నచో, వీనిచేతక్ = ఈచందునిచి చేత, విరహీజనులు అవి 

యోగమువలన బాధపడు చుం డెడిజినులు, ఇంతపడుదు రే=ఇంత బాధను బొందు 

దురా? అన6౫6 బొందరనుట్క ఆక్కటా! అయ్యయ్యో? దైవము ఆటు'వే 
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a. 

యండు+అయ్యెక - కాక జ అట్టుచందుని గడ లేర్చుటకు నూహొంచి నాడూ 

కా(డుకణా? 

ఓ. ఓచెలియా! ఈచందుని శెన్ని గండములు గడచినవో చూడుము. నా 

డు దేవదానవులు సమ్ముదమును మథించునప్పు డాకొండరావిడి ఫీనిక€ చగిలిన 

చో దప్పక చాపవలసీనదేకాని యగు" తగిలిన దకాదు. వాణకాలములయందు . 

శాహు వాసహోరించియు (గాడ విడచి పెట్తయున్నాండు. అట్లు చేయక తన జర 

రాన్ని చే జీర్ణింపంజేసికచో (డు బదుక (డుక దా?! మయి శంకరుడు వి 

వము (గోలునప్పుడు లివి? న్యం జనముగా 6 జేసకొని భతీంచినచో( జచ్చయుం 

డునుగచా? కృస్తపకుము చం్చదునిపాలిట మృత్యునేవ? వంటిదని చెప్పవచ్చు 

ను. కాం యసయు నేమియు. జేయందలంచినదికాదు. పోనిము. దీనికేమి అ 

గన్తుండు సరు దమును భానను చేయునప్పుడు ఇందుగూడ (మింగినాండు. 

ఆక్ డు జసీయు. ఏరుగ జలముతో విడిచి పట్టినాండు. ఈ-పెని జెఫ్పంబడిన 

వారిలో చెపరి చేతనైన జంపంబడినచో వీనిపలన విరహిజను లింత బాధపడ 

నవసర ముండదుకచదా? మావంటి వారిదురద వ పెటి సోశకాని చై నమట్లు చేయం 

దలంచినా(డు శాడు. 

తె. (పాణసఖులార! వెన్నెలశేబయలి కీపుడు 

మించుటద్దం బు6 గోలయు శ నొంచు రండు 

చోరుం డలచం్యదు. డద్రంబు $ సొచ్చి నపుడ 

వంచనము లేక (వేయు(డీ 4 పొంచి యుండి. 124 

ట్ (పాణసఖులార = చెలిక తెలారా ! వెన్నిలబయల్కక్ = వెన్నెల 

యున్న పడేశమునక్, ఇపుడు= ఈసమయమందు, మించుట్ణ బుక్ =లీళుకు టద్ద 

యును, కోలయుE =ఐదండంబును,కొంచు!౯ , రండు=తీ-.కొన రండు, చో రు(డు= 

దొంగవా(డగ్కు ఆలదందుండు= ఆచం దు(డు, ఆద్దంబు౯, చొచ్చినపు డె= 

(పవేశించినప్పుడే, పరిచనముజకపటమ్ము లేక జ లేకుండ, పొంచి, ఉండి=దాంగి 

యుండి, (వేయుడి= కొట్టుండీ ? 
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తా, ఓచెలులారా! వె న్నెలగలబయటికి నొకనిస్తటద్ద మును నొక దండము 

ను గొనిరండు. అట్లు చేసె చందు. డద్దములో. (బవేశించునప్పుడు కొంకు లేకుండ 

నాదండకుతో మెం తి చంపుకు, 

"లే. మనము గానానం బోషీంచి శ కనకపంజ 
రముల నిడ్డ కేళచకోశర్మవజంబు 
దీని వెన్నెల 'దిగగోలు శ గాన విడువుం 

డొక్క గుక్కనం గుంభజుం. శ డుదధియోలె, 126 

టీ, చెలులారా! మవగు, గారానక = (పేమతో, పోషించి: పెంచి, 

కనకపంజర ములక = బం గార ఫపుపంజరములయందు, ఇడ్డ కేళీ చకోర వజ, బుక్ = 

న ఊంచిశ గి కీ ణాదకోర పక్షీ సమ్మ కామును, కుంభ జు(డు=అ౫ స్యుండు, ఉదధింబో 

లెక =సమ్ముప ఘువ లెరు ఒక్క గుక నక =ఒక్క(గుక్కతో నే దీనివెన్నె 
లక్ దిగరగోలుక్ ఇ | పానముచేయంగలవు. కానక =కావున, దీనిక = ఈచ 

కోర వజమున్యు విడువుండు = డిచి పెట్టుండు. 

తా. ఓచెలులారా! మవ మెంతి నో చీముతో బెంచి బంశారపుపంజరము 

లలో నుంచినచకోరపకూలను విడచి పెట్టుకు. అట్లు చేసినచో నవి యీవందు 

నవెన్నెలలనెల్స నగస్తుంయ సము[దమును చానము వేసినట్టు లాకమాెట షా 

ము చేయంగలవు.వీని వెన్నెల నశంచించో మాఐం'3విరహులు సుఖముతో పరి 

చెదరు. 

తే, (శ వణపూరతనూలప+ల్లవచయంబు 

మేపునము వీనిలో నున్న శమృ౫ శిశువున 
కది (ప్రవర్ధన మొండెనే + ముదితలార 

మండలం బెల్లం దానయై శీ యుండుంగాన, 126 

టీ. ముదితలార = ఓ వెలులారా ! వీనిలోక్ = ఈచం[దునిలో, ఉన్నమృ 

గశిశువునకుక ఇ ఉఊన్నట్టిలేడి వీల్లకు, (శవణ...చయంబుక్ - శవణపూర ఇక 

ర్లాభ రణరూపములయిన, తమాలపల్లవ = తౌవింఛ పఫుచిగుళ్లయొక్క్క్క చయం 
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బుక =సమూవామును, మేపుదమయు ఆది=ఆమృగ శిశువు, (ప్రవర్థనముజమిక్కి_లి 

వృద్ధిని, ఒం బె నేని= పొందినచో, మండలంబు+-ఎల్లక్ = ఆచం[దమండలమం 

తయు, 'తొను-.ఆ...మై= తా నేయయి, ఉండు(గాన= ఉండునుగనుక, ఆని వెను 

క కన్వయము. 

శా. ఓ చెలులారా! చం దునియందున్న లేశిపిల్లకు మనము కర్గభూమలు 

గా నుంచుకొనినతమాలపల్లవములను మేవినచో నది మిక్కిలి వృద్ధి చెంది చంద 

మండలము నాక మింపగలదు. అందువలన. జందుండు రూపుమాయునుణాన 

నింక నతనివలన మావంటివారికి. గఅుగుసంతాప ముండ చేరదు. 

ర్ రావు గవావదనగుహో 

గేవోంత ర్థ్వాంత పటల కేళీరసకా 

తూహలనవఖదో్యతం 

వీవారిణాంకుండు వీని శ కేటికి నెజవన్. 127 

ట్ర్, ఈవారిణాంకుండు =ఈ నం దుండు, అన(౫ా లేడియే చివ్నాయుగాగల 

వాడట రాహు... ఖద్యోతంబు - రాహుగవా = రాహు గనాముయొక్క_? 

వదనగుహో =గువావంటినోర నెడీ, గేకా = గృవాముయొక్క, అంతర్ = మధ్య 

భాగమందున్న, ఛ్వాంత = చీక ట్లయొక).., పటల=సమూవామందెన, శీరీరస 

ఆ కీ డావిలాన మనుభవించుటయందు, కౌతూవాల = వేడుక పొటుగల, నవజ 

(కొర్తవగు, ఖద్య్యోతంబు = మెజటుంగుడు(బురుగువంచివాండు, వీ”కికా = 

ఇట్టిచందునికి, వెజవేటికి్ = భయపడ నేల ? ఆనా రాహువునోటిలో. 

బడి పెంపువెడి వ క్రించుదందునిశై భయపడ నవసరము లేదనిభాపమను. 

తా. ఓవెలులారా! ఈదం[దుండు రాహు(గవాము నోర నెడి గృవామందు 

వ్యాపించియున్న చీ(శటియందు వివారించు మెజం(గుడు(బురుగుపంటివాండం. 

ఇట్టివానింజూచి భయపడ నవసరములేదు,. 

వ. అని మజీయును. 128 

ను. అవతంసంబవు పార్వతీపతికి దుక గ్రాంభోధికిం గూరి ప 
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ట్రివి బృందారక భేనుకల్పతరువాశేటీకా స్తుభ (శీనుధా 

సవదిగ్వారణసోదరుండవు జగ శేచ్భాఘ్యుండ వీ విట్టినీ 
కవునే ధర్మువు శో చ్య పాంథ జనసంశహోారంబు తారాధిపా!. 

టీ. తారాధపాజ= ఓచం చా! ఈవు=నీవు, పార్వతీపతికి౯ = ఈశ్వరునికి, 

అపతేంసంబవు = శిరోభూషణ మెనవాండవు, దుశ్గాంభోధికిక = పొలసము[ద 

మునకు, కూర పట్టి వి= ముద్దుసమారు(డవు, బృందారక ... సోదరుండవు- బృందా 

రక భేను= కామ ధేనువును, కల్పతరు వాటీ= కల్పపృ క.ములకును;, కౌస్తుభ =కొ 

స్తుభమాణిక్యమువకును, శ్రీ,=లత్మ్మీక, సు వాసపజఆమృత మునకును దిగ్వారణ= 

వరావతీమునకునుు సోదరుండవు= తోడయిట్టిన వాడవు, జగ చ్లాఘ్యుండవు= 

జగంబు చే నుతింపందగినవాండన, ఇట్టినీకుక = ఇటుపంటినీకు, శోచ్య పాంథజిన 

సంహారంబు = ఊాలిగొలుపు వి టీరాగిజనులను జంప్రటు, ధరువు, అగునే = 

ధర్మము ఆగునా ? అనరా ఓచం[దా ! శెలివితక్కు_పచేం బాంథజనుల 

సంవారించు పె గొప్పప్రుణ్య కార్యము ' (కేక విహిగకృత్యము) ఆని తలంచి 

యు చెయుచున్నావు. అది నీ కెంగమ్మాతము తగినకృత్యము కాదు. నిన్నూ 

జేర౭దీనిన శివు బ్య మోొోజించినను నీకు జనకు€ డగుపాలసం దమును బట్టి 

చూచినను, నీతో యబుట్టువు వైనకల్చ్పవృమాదులం బట్టి తలపోనీనను, నీవు లోక 

మును మన్నించుదు, లోకయుచే నీవు మన్నింప(ంబడుచు నీవారి పవ ర్హన మను 

సరించి న క్తింపపలసిశది. ఇట్టుండ6 'బౌంఢథజనసంహారు నీకు! దగియుండు 

నా? కావున దీనిమాను మని భావము. 

తా. ఓచందా ! నీవు శంకరునికి శిరోభూపుణమవై వ ర్షిల్లుచుంటివి. 

మణియు లోకమున మహ్మాపభఖ్యాతి గాంచిన కామ భేనుకల్పసృకూదులతోడం 

బుట్టువవు. పాలసందమునుద్దుకొడుక వు. నీవారవలె నే లోకళ్లాఘనీయుండ 

చి యుండందగు. ఇట్లుండ నీవు సత్చిివ ర్తనము విడిచి పాంథధజనుల సంవారిం 

చుట నీకు. వాడియా ? 

క, చేయకుము చం(ద ! నుమన 
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స్పాయకునిం గూడి విరహీశేదనవీడనము౯ 

(వేయకు మందంద పయ 

సోయధినంశమున కపయశేశోడిండిముమున్ . 180 

టీ. జయద=ఓచందుండా సుమనస్సాయకునిక్ = ఫుష్పుములే బాణములు 

“గాణయలవానిని అవ లా మన్మ ని వని ఇర యు. కూడి = కలసి, అనలా నతనితో 

"జేకీభవించి యమట్క విరహిజనపీడనము౯ =వియోగ పీడితులగుజనముల పీడించు 

టన, చేయకుము=మానుము. అవంశగా దుర్తార్జుండయిన మన్న్మ్యనుని సవావాసము 

చేసి వానివలె నే వియోస%జనుల 'ాధింపకుమని భావము. అంపంవ =ఆచ్చటచ్చట, 

పయసోయధివంశ మునకుక " = పాలసం! ద్ర పువంశ మునకు, అపయకోడీండీమము€్ = 

అపకీ ర్రియనెడిఢకి స-న్కు వేయకుము= ఘోపింప( జేయకుము, అనయా కీ ర్రిమం 

తమై లోక మున€బఖ్యాతి చెందిన థ్నీరసమ్ముదకలదుందు. బ.ట్రెననీవ్యు అవంశ మున 

కు దగినట్లు (పవ్వంపక దువ కార్యము లొనరించి ఐంశమున కిపకీ క చెచ్చి 
ళ్ళ ఆలీ ౬ అనాటి 

లోక మండు వ్యావింప( బజేయకుమని భావము. 

తా. ఓదండా! దుష్టుం డయినమన్మ్శ సుని సవాతాసముచసి నివలెనే 

విరహీజనులం బీడింపకుము. మమియు నీ వట్రైతుంటరిపను లొనరించి పొలవలె 

నిమ్కు._ళంక మగునీవంశమున కపకీ 5 దేకుము 
అజాత 

వ. అని బవ! పకారంబుల. 131 

ట్. స్పన్తము. 

తే, ఇవ్విధంబునం (గథై శి! కే్యదతనయ 
మదనదవథువ్య థాదూయశమాన యగుచు 

బహువిధ౦బుల విధు దూతి + పలుకుచుండి 

తొడ(గి మధురంబుగా విధుంశేతుదుని. బొగడ. 122 

టీ. ఇవ్విధంబునక్ = ఈ|పకారయుగా, (కథ. శిశేందతనయ= కథ శక 
దేశముల కధిపతియగు ఫీనురాజుకూ(తురు అనగా దమయంతియనుట, మదన 

+++ మాన-మదనదవథు= మన థాగ్నీయుక్కు, వ్యథాజబాధ చే, దూయమానణ 
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నొప్పీంప(బడినడిి, లేక కలగింప(బడినది, అగుచు౯, బహువిధంబులక్ =ఆీ' 

కపకారముల చే, విధుక్ =చందుని, దూళి =నిందించి, పలుకుచుండి, ఆన౯గా 

"నెనుక ౮! ఎటు చందునిగూర్షి సి సందావాక్య ములు పలుకుచుంజ యని భావము. 

తడ = [ప్రయత్ని ంచి, మధుగొంబుగాక =మృదువుగా, విధుంతుదునిక్ ఆ 

రాహువును పొగ డక =సోత్రయుచేనిను.అనయగా విరహీజనుల (4 బీడించుచున్న 

చందుని (గసిం వివిరహిజనుల కానంచము గొలుపుచున్నచాండు కావున రా 

హువ్రు నెంతయుసంత్సమున€6 బొగ డెనని భాపము, 

తా. ఇట్లు దమయంతి మదవ బాధ చెం వీడితొ తనకు వాధగలిగించుచం 

(దుని నించంచి చందుని నంచము పొందించి తనకు సంత సముగొలుపు రాహువును 

నుతీం చెను. | 

వ. తేదనంతరంబ. 138- 

శే, అంతరిశ్షుంబునం దతీశవ్యన హితు( డగు 

నిందు నిందింప6 గారణంశ జేమి నాకు 

నెమనంబునయంద సశేన్నిహితుం జన 
= రు 

క౦0తుం బావాత్తు నిందింతు. 4 గాక యనుచు. 124 

టీ. అంతరిశక్షేంబునందుక = ఆ కాశమునందు, అతివ్యవహితుండు= దూరము 

నందున్న వాకు, అగు?ందుక్ =అయినఇందుసి, నిందింపక్ =తిట్టుటకు, నా 

కుక =దమయంతికనుట, కారణంబు ఏమజ ఏమి కౌరణము? అనగా చెక్కు. 

దనో యాకసమందు దూరమం దుండీ ఏ ర్థించుచలదుని బట్టి తిట్టందగినంతీయ 

పసరము నా కేమున్నదని భావము. నెమ్తునంబునయందుక - అ= చి త్తీిమునంచ్వేస 
వాబట్లీ అటి 

న్ని హీతు(డు= సమోపమున నున్న వా(డు, ఐనకంతుEక్ =ఆయినమనథుని, పొ 

పొత్తుల =పారీకి ములే స్వరూపముగా గలవానిన నిందెంగుక్ 4 కాక =లీ 

టుఠునుగాక, అనుచుక =అనిపలుకుచు, అని పిపద్యయుతో నన్న యము, 
లు (an 

తౌ. చందు "'శాకాశమందు దూరమున నున్న వా(డు. అంతదూరమందు 

వర్తించువా(డు నాకు మిగుల బాధగలిగింపలేండు. కాన నాతని నీల నిందింప. 
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వలెను. కావున నామనమునంచే సర్వా మెలంగుచు చాధగలిగించుమక్మ ను 

చ తికైదను గాక, 

చ, ననవిలుకాండ! మన్న థ !ీయశనాధవధూ వధ పాత కంబు ని౯ా 
గొని మునింగించెం (గూరవారశకోపకటాశశిఖస్వరూపమె 
మనమున నీవు నియత శ మానవు చూడంగ నేముహూ ర్తవే 
ళను జనియించితోయక ట!శేలచ్చికి నమభుకై టభారికిన్ 185 

టీ. ననవిలుకాండ = పుష్ప మే ధనువుశాంగల, మన్న గా |! అనాథ... 

పారకంబు - అనాథవభా = పతివిరహిశలగు క్లీ)లను, పధ= గంపుటవలన 

జనించిన, పాతకంబు = పాపము, (కూర... స్వరూప మె. (కూర = భయం 
కరమగు, వారకోప = ఈశ్వర కోధ సంబంధులగు, కటాక్ష = కడకంటి 
చూూప్రులవలన( గలిగిన, శిఖి= ఆన్నిహో (తుండే, స్పరూపమై= స్వమాపము ౫6 

గలదయి, నిక్ =మన్మ 'సుననుట, కొని=చుట్టుముట్టి, ముని (గ౦ చెల =ముంచి వెచె 

న్కు చం పెనని నళ్చు యూర మ్ల అనగా ననదలగు స్త్రీలను జంపుటం జేసి తజ్జనిత 

పాఠక ము ముక్క_ంటికంటిమంటల రూపము నొంది నిన్ను వహించిన దనిభా 
వను. తునిణించెల్, అని పఠించిసప్పుడు (పాణములు తిసీవదని యర్థము. చూ 

డ౮ంగక  =ఆలోచింపంలా, మనంబునక =మనస్సునందు, నీవు, నిర్ణయతేక్ =ద 
రళాఘావ్యత్వ వును, అన లాల గాశిన్యము ననుట, మానవు=విడుఐవు. అవ( 

గొ నెట్టిదుస్టులయినను దా మొనరించిన చెదుపనులం గాంచి యధిపతి కిషీంచి 

నచో జ బొంది సిస్ట చెంది గాదుష్టత్వమును విడుచుట గలదు.అళ్లై నీ 
చనాథ ప్ర కీలను జంపుట మాచి యీశ్వకుండు తనక ంటిమంటల చే చసన నా జెసి 

Sue శావిం చెను. ఆక్టాశిక్షను నీవుపొందినను సీస్ట చెంది చెడు శార్యములనుం 

డీ మజలక యింకను గడినత పము పూనియుండుట నీమొండితినమును సూచనే 
మ భావను. అకట=అయ్యయ్యో, లచ్చికిక = శ్రీమహాలక్ష్షీ కిని, ఆ 
మ్మధుకై వైటభౌరికిక్ =మధుకె టభులనెడి రాక్షసులకు శ్మతువగు నావిష్టుమూ ర్తి 

శని, ఏముహరా ర్రవేళల = = ఎట్టిదుష్టలగ్నమందు, జనియించితివి 4 ష్. 
నావో? అనగా లేళ (పఖ్యాతులగు లన్నీ నారాయణుల గర్భంబున. బుట్టినప్ప 
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డు వారీవలె నీవు లోకవంద నీయుండవయి మెలంగ పలసీనది. అట్టుగాక మిక్కిలి 

మొండ భా (డవయి వర్ధించుచున్నావు, ఆలోచింప కేదో దుస్హ్ర ముహారా ర్తమున 

జనించితివి. జేనిచో నీకిట్టై తుంటరిబుద్దు లేలయుదయింపవలెనని భావము. మ 

తీయు నటోప్టాముపాూ ర్తవేళను””అని చెప్పుట చే మన్మభుం డట్టి దుండగీ డ 

గుటక్ దుష్టమగు జననకాల మె కారణముగాని జననీజనకులగు లక్షీ నారా 

యణులు కాగనుట స్పష్టమగుచున్నది. 

తా. ఓమదనా! అనాథ డ్రీలను జం ఫుచుండుటవలన జవించినపాషము వా 

రుని కంటిమంటలనమూపము నొంది దహీంచినది. అయినను బుద్ధి తెచ్చుకొని; సా 

పయి వర్డింపక నిగుల( (గూరుండపయి వ ర్రీల్లుచున్నా వు. ఆలోచింప నీ 

వాల క్మీనా రాయణులకు చచే దుష్టలగ్నంబున జనించియుందువు. లేనిచో 

వాం నే పోలక యిట్షదుష్టుండ్మ యేలవ ర్రింపవ లెను? 

తే, కామ ! పరమేస్టి నీమన॥ శ కార్య మెతింగి 
పుష్పములు నీకు నాయుధశమ్మాలుగ( జేసె 

నవియు బసనాుుళ౦0బుగా6. చేయ శ శెదుచేసె 

నింతెకై నను (బతుకునే శే యిజ్ఞగంబు. 1836 

టీ. కామ=ఓమన్న థా ! పర మేస్టి=_బవ్యా, నీమనకార్యముక్ =నీమనస్సు 

యొక్క [కూరళ్విమును లేక క కినత్వేమును, ఎ-0%= తెలిసికొని ఫుమ్చములు= 

పువ్వులు,నీకుక్ , ఆయుధ ములుగక = బాణములు గా, చేసెక్ =కల్చిం చెను. అవి 

యుక =ఆపువ్పుములునుబహుళంబుగాక =అధి క ముగా, చేయక, ఐదు చేస౯ 

=అయిదింటినిమా(తి మే యిచ్చెను. ఇంతే కె ఏ౯ = ఇట్లు చేసినను, ఇజ్జగ ౦బు = 

ఈలోకము, (బతుకుక 4 ఏ=బదుకుచున్న దా? అనయా లేదనుట. 

తా. ఓరీ! నున్మథా! సృష్టికర్తకు సమస్తము గోచరమగును గాన నీమన 

మునం దుండు(కూరత్వమును గని పెట్టి, “యిట్టికూరునికి దృఢములగు నాయం 

ధములు కొల్సించినచో లోకము జీవింపద”ని నిశ్చయించి వూవుల నాయుధముల 

శాం జేసెను.ఆవూవులనెన నధికముగాః జేసినచో లోకము నహింపలే దని 
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యెంచి యెదింటినిమాతమె . చేసాను. అట్టు చేనినప్పటికి నీడాకకు నోర్చి 

“లోకము జీవింప లేకున్న గి. 

ఉ. రాక నుధాంశుముండలముశ రాకకు నూటు మొగ౦యబు సీ 

దీకొని వచ్చుదండధరశదిక్సునమాన మదవీ,ణంబవుం[ యు చో 
గాక వియోగికిం గుసుమశ కారుకశ్ళంగము వంగ జేయునీ 

యిీాకరపంకజాతను రశేతీశ్వర! దపీణ మైననాంటికిన్. 137 

ట్. రతీశ్వ గా=ఓనుదనా ! రాక = ఫున్నమయందు, సు౫"ంశునుండల 

'మురాకకుక్ =చందచింబముయొక్కయుదయమునకు, మాజుమొగంబు = పెడ 

మొగము చేయుచో = సెట్టిభచోో  కుసును...శృంగముక్ - కుసుమ 

శా రుక=పూవింటియొక శాం శృంగము౯ = కొప్పునువంగక్ =పంగునట్టు, చేయు 

నీయీకరపంకజూరము = చేయుచున్న యీనీవా స్తపద్యము, వియోగికిక = 

'విరవాపంతునకు, దక్షీణయు ఆ దయోలది, ఐకనా6టికిక్ = అయినప్పటికిని 

దీకొని = విజృంభించి, వచ్చుదండధరదిక్ససమానము = వచ్చుచున్నదక్షీణ 

దిక్కూ గాలి, అదవీణంబు = దయలేని మై, అవుంగాక = అవునుగ దా-అన €గా 

విరహుల నీవు కిరుణించి బాధింప మానినను దులయమారుసేయు బాంపక 

విడుపకున్న దనిభావము. లేక, రతీశ్య్వరజఒమదనా! విమయోగికిక = వియోగ 

నిమి త్రమ్క కుసుమ కా ర్థుకశ్ళంగముక్ =పూవింటికొప్పును పంగక్ , చేయు 

'యిీకరపంక జారే ము= చేయునట్టి యీనీవా సపద్యము,దక్షీణమైన నాటికి” ౫ 

దశ్నీణముదిక్కు_గా నుండునటైనను;ు ఎట్లనగా వియోగి చందునకు విముఖుం 

-డగుట చే బశ్చిమాభిముఖుం డై యుండును. ఒకరినొకరు కొట్టుకొనునప్పుడు 

వారు పరస్పర మఖిముఖులై యుండుట (పనీద్ధము. కివువ వియాళచి ర్త 

మందు వర్తించుమన్న భుండు వియోగిని (బవారించునప్పు డతిని కబిముఖు(డై 

యుండును. అందుచే పళ్ళ్చిమాఖిముఖు. డయిన వియోగికీ నభిముఖులడె 

యున్న మన్శభురి కుడిచేయి దక్షీణపుదిక్కునం దున్న దేయగునని యె 

ఆుంగునది. రాకక్ = ఫున్ననుయందు, సుధాంభుముడలయు రాకకుక్ = 

చందవింబోదయమునకు, మాజుమొగంబు చేయుచోక = వీముఖ్టు( కోన 
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చో, దీకొని = విజృంభించి, వచ్చుదండధరదిక్సవమానము = వచ్చుచున్న 

దక్నీణపుగాలి, జదక్నీణంబు = ఎడమచేతి వై పుననున్నది, అవుంశాక ఆని 

ధ్వన్యర్థము. అగా వియోగులు కామోద్దీపక మగుటచేం జందోదయ 
మును జూడలేక పడమటిదిక్కు మొగం బెనచో దశ్నీణది క్కె_డమవై పున 

నుండును గాన నందలిగాలియు నెడనువె పునానే యుండునని భావము. 

తౌ, ఓదుననా ! చందాదులు విరహులకుం (శామోద్టీపకము లగుటచేం 
జందోదయమును జాడ లేక వియుఖులె యున్న ప్పుడు వియోగులయెడ, సాధా 

రణముగా విమోగుల బాధింపంబూవింటినెక్కు వె క్రైడి నీవా స్త్రపద్మము దయ 

గలిగి యాకార్యమునుండి విరమించినను మిగుల పిజృంఫించి యరుదెంచుచు 

న్నదశక్నీణఫపుగాలి దయదలంపక ాధింపక మానదు. 

నీ భువన మావానసముశేద్భృన మైనయఘమున 
నశరీరభూతంబ శ వెతి మదన! a 

విరహమాలిన్యదుశర్విధు. గాని సోంకవు 

కలిదోషమవె? నీవు శ కాయజుండ! 
సాబ్లలరతి దేవి $ భాగ్యసంపదం గదా 

(పసవసాయక ! చచ్చి (బతికి తీవు 
చాలదా? మేలెదీశీసకల| పపంచంబు 

పంచత్వ మొందియు( $ బంచబాణ |! 

తే, తమ్మిపూంజూలి నీయా(గశేహ మెజింగి 
లోక మవ్యాకులత. బొందు. $ గాక యనుచు 

దక్కు. గల్బకె దువులు మాని $ దర్పకుండ! 

ఏరులు నీ కాయుధములు గాశేవించినాండు. 138 

టీ. మదన= ఓమన్న థా! భువన...భవము ౬ భుపనజలోక ములను, మోనా 

నవ మోపొింప6 జేగుముటపలన, లేక ఛయజ్ఞానములో (దోయుటవలన, సముద్భవ 

ము= పుట్టినది, ఐనయమమునక్ - = ఆయినట్టి పాపము చే, ఆశరీరభూతంబవే ఇ 
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శరీరము లేని భూరమవు, ఐతివి=అయినవా(డవు, అనగా లోకములో. బాపా 

త్తులు పీశాచము లగుచుందురని |పతీతి, కావున ఓమదనా! నీవు లోకము నజ్ఞాన 

ములో ముంచుటపలన6 బాప మార్జించుకొంటివి కాన నీవాపాపము చే నశరీరభూ 

తమవయితి వని భావము. కాముండు శివునికంటిమంటల చే దస్థం గై శరీర'షీా 

నుం డయి యుండగా నామన భుని కి శరీరలో ము పాప కార్యము లాచరించు। 

పలన సంభవించె నని కవీశ్వరుం డూహించుచున్నా (డు. కాయజుండ =శరీర 

మువలన జన్నించినవాండా, అనగా మన్న థు(డాయనుట నీవు, విరవా... దుర్వి 

ధుక - విరవా=వియోగ మువలన ౬ గ లీసిన్వమాలిన్య=నులినన్చము చే, దుర్విధుక్ , 

శగాని= వెదురీతులుగ లవానినిగాని, సోంక వు=ఆవహీంపవు, కలిదోవమ వె=కలివల 

నంగలిగినపాతక మవాయేమి? అన (గా“కిన్ను బాళేషుళూశలేణకవి నాధీరఖీరుణా | 

ఆపమ త్రః (పమ త్రేష్రియోపృథోవిషుఐ ర్తవే ” అనెడిఫాగవతీవదన్నపకారము 

కలి మాలిన్యము గలమూరులర్న డ భూర.(౧డయి గొ సలమంవలోనికి భయపడు 

చు మెల్ల మెల్లగంబోవు తోండేలువిధంబున(బోవుచుండును ఇాని వివేకులను శౌచ 

వంతులను జేర లేడు. అ ప్లై నీవును ఏిరవామాలిన్యము గలవారే కాని యితరులశెం 

తకుంబోవు.ఆలోచింపనీవు కలిపురుషుండ వేమోయని సందియమగుచున్నది.[.పసప 

సాయక్ = పువ్వు మేబాణముశా( గలవాండా |! (పౌాల్లలరత ₹వి = సొమంగ 

ల్యపంతురా లగురతీ దేవియొక్కా, ఖా గ్యనంపదక్ 4-5 చా= భాగ్య సమృద్ధి చెత నే 

కదా! ఈవు= నీవు, చచ్చి, బదికీతివి= జీవించితి వి, అన ( గారతీ దేవిసామంగల్యాతి 

శయమువలన నీవు చచ్చియు జీవించితివి.అదిలేనిచో నీవుజీవింప నేరవని భావము. 

పంచచాణ=ఓమన థా! పంచత్వ యు, ఒందియుక =చచ్చి యును, ఈసకల పపంచ 

మునుజ[పపంచళమునంతయు, ఏలెదు = పరిపాలించెదవ్వు చాలదా ? సరిపో 

లేదా?అన ౦ జచ్చియు6€(బపంచమును బాలించుచున్నావు.ఆందుపలన దృ 

_వ్రీచెందక్ యందణను బాధించెద వేల! అనిభాపము. త మిపూ చూలి= తామరయం 

దు బుట్టినవాండుం, అనం౫గా (బహయనుట, నీయా గహాముజ నీకోపమును, ఎటీం 

= తిలిసీకొనిలో కము=(పపంచము, అవ్యాకులతక =లో (టుపాటు లేకుండుటను 

ఒందుక + కాకృఅనుచుక =ఐపొందు/౧గాశయనిపలుకుచు, తక్షు_6గలకై దువులు 



టీశాతాత్పర్యనసహితము. త్య 

ఆరలోనామయ ములగ నా యుధ ములను, మాని=ఇచ్చుటకి ప్ర పడక, దర్నకండ = 

హీమన్న థా! నీకక్ , విరలుజ పువ్వులను, ఆయుధ ములుగాక్ ఆ'బొణములుగాక్ , 

కావించి నాదుజ చేరినాడు అన గా బహ నిన్ను సృజించినప్పుడు నీయాగఖా 

ము దుస్సవామైనదని తలంచి “యితేనికి లోనానుయము లగు నాయుధముల ని 

చ్చినచో లోకముల ధూళి పాలు గావించు నలి తలపోసి లోకముల కటియుప[ద 

పము గలుగ కుండుఓకై నీకు. బుష్పుములు మాత మే యాయుధంబులగా6 

చేసినాడు. 

తొ, గతార్థము. 

వ. అని పలికియు సవిధలీలళోద్యానంబునందు సరసరసాలకో 

మలకిసలయాస్యాాదనక పాయకంఠక లకంఠ కామినీకవారాకార 

కోలావాలసంచ --౦బు వీతెంచిన నప్పల్ల వాధరి యుల్తంబు 

జల్లన నొల్లంబోయి మూర్చిల్లిన. 180 

టీ. అనిపలికియుక , సవిధలీలోద్యానంబునందుక  =సమిపమందలి విలాస 

శాననమునందు, సరస... పందమంబు-.సరసజరసముతో ౧హాడిన, రసాలకోమ 

లకిసల య=మామిడి చెట్టయొక).. మృదుసగు చిగుళ్ళను ఆస్వాదనజ భ కీంచుట 

వలన, కపారు=ర కిమగల, కంఠ =కి ౦ఠములుగ ల, కలకంర కా మినీ=ఆండుకో వె 

లలయొక్క_, కుహూకార =కుపహాూగా యు నెడి ధృనులయొక్షృ_, కోలావాల=కల 

కలముయొక్క_,పంచమంబు=పంచమస్పరము, వీ తెంచిన = రాం, ఆప్పల్లవాధ 

రిజచిగురుపంటి మోక్భయు" లయాదమయంతి, ఉల్లంబు=మనస్సు, జల్లనక్ ,ఒ 

ల్లంబోయి =ఖిన్ను రాలయి- లేక చిన్న (బోయి, మూర్చిల్లినక్ = మార్భనొ ౦ద౯గా 

అని పెపద్యముతో నన్వయము. 

ఉ. గొజ్జంగనీరుస ల్లై నొకశకోమలి (దివ్పె లతాంగి యోర్తులా 
ముద్దక తాలవృంత మొక $ మానిని చందనక ర్చమం౦బునకా[యాకా 

మజ్జన మాచరించి. గుచీమండలి నొక్క_వధూటి యెంత 

. .బుర్జవ మొప్పం-బౌాదములబుప్పాడి యొ _త్తె విదర్భక్షన్యక్షన్.. 
26 
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టీ. ఒకళోమలి = ఓక శ్రీ, గొజ్జలగ నీరుళా=పన్నీ టిని చల్లెక్ = చిలుక 

రించెను లతౌంగియోర్తు=ముటియొక'న్లీ), లామజ్ఞక తాలవృంఠము జపట్టి వేళ్ల చే 
గట్టినపీవనను, (త్రి"ప్పెక్ = విసరెను, ఒకమానిని= ఒక న్లీ), చందనక రమంబు 
నక = మంచిగంధసుబురదచే, కుచమండలిక౯ = _న్షనయుగ మును మజ్జనమా 

చరించెక = స్నాన ముచేయించెను. ఒక్క_ఐధూటి= ఒక శ్రీ), ఎంరయుక్- ఇ 

మిక్కీ_లి, బుజ్జపము=లా లన, ఒప్పక్ = ఒస్పునట్లుగూ, విదర్భకన్యకుక్ జి 

దమయంతికి, పాదములక్ =ఆకోశాళ్ళ యందు పుప్పొడి = పద్మపరాగమును 

ఒరె౯ = అలందెన్కు లేక పూసెను. 

శా. స్పష్టము. 

స్కీ పద్మిని! కన్నీరు శ పన్నీటం దుడువుము 
రంభాదళంబు సాశకంగి! వీవు 

కల్పవల్లి ! యొనర్పు (| కర్పూర తిలకంబు! 

చక్రవాకి! యలందు శ చందనంబు 

చలిగావివలివంపుశవలువు( గట్టు చకోరి ! 
విసకాండహోరంబు శ వెట్టు హరిణి ! 

కలకం6 ! చేర్పు చెంగీగలువయెత్తుదలా 4 

కలికి ! వెం జిలికించు 1 గమృంటేనె 

కే బాల వాల మంజనీశీజాలకంబు 

నిందుముతి ! యొక్తు నుజీచేతు*లందు; గడియ 

నప్పళింపు మందారిక ! శ యడుగులందు. 

జల్ల గాం బుండరీక కిం$జల్క_ ధూళి, 141 

టీ. ఓపద్దిని! కన్నీరుజ బాన్సములనా, పన్నీటక్ జపన్నీ టీ చేతుడువుము, 
పీపారంగి! నీవు రంభాదళంబు జఆన(:3 మూకునుబివు జవీచుము. ఓక ల్బవల్లీ! క ర్బూ 

రఠిలకంబుక =క ర్బూర పుజొట్టును ఒనర్బుముజ చేయును. క్రీచకబాకి ! చం 
దనంబుక్" జమంచిగంధమును, అలందుముజపూయుమను. ఓచకోరి ! దలిగావి 



టీ కాళాత్స్పర్యనహిత ము. 248: 

వలిప౦పువలువు = సన్న శావిగల మడు(గుపుట్టమును, కట్టు=కట్టుము. ఓవారిణీ! 
బీన కాండ హారంబు = తౌమరతూండ్ల చెడు హారంబును, పెట్టుము. ఓకలకంఠీ! చెం 

గలువ= ఎజ్జక లువలచే నెన, ఎత్తుదలాడక్ =జతలగడను, చేర్చును. ఓ కలికి! పెళ్ 
జదమయంతిమో ౭వ, కమ్మ లేనెక్ కచుని లే నెను, చిలికించు= చల్లుము. ఓయిందు 
మీ! బాల= లేంరయగు, శవాల మంజరీజాలకంబుక౯ - ₹ వాల = నాచుయో 

కు మంజరీ= గుతులయొక్క, జాలకంబుక్ =సమూవామును, వేతులందుక్ 

=వా స్తములందు, కిదియక్ = దగ్గతగ్యా ఒత్తుము = చేర్చుము. ఓమంచారిక ! 

ఆడుగులందుక్ ఇ పాదములందు, " పుండరీక కింజల్క_ధూళీక్ _ఫుండరీక = తెల్ల 
దామరలయొక్క_, కీంజల్కు_=కేసరములందున్న, ధూళిక్ = పరాగమును, అప్ప 

ళింపుము= అద్దుము. 

తా. స్పన్టను. 

వ. అని పలుకుచు సం భమించుసఖీదనంబుల కలకలం చాలించి 

యిది యేమి కోలాహలం బని ఛీమభూవాలుండు చేవీసహితుం 

డె యడుగం దద్వయస్యాజనంబులు దా రెజీంగిన తెజంగెల్ల 

ను విన్నవింప నన్నర నాథుండు ముద్దుగూ(తు మనోభిలామం 

బునకు ననుకూలంబుగా జగంబునం దెల్ల స్ఫయంవరంబు 

చాటింపం బంచిన. 142 

ట్రీ, అనిపలుకుదుక , సం భమించు...కలకలంబు - సంభ మించు=తొం 

దరపడుచున్న, నఖీజనంబుల = చెలిక త్తెలయొక గా కలకలంబు = కోలావాల 

ము ఆలించి=విని, ఇది ఏమి కోలాహలంబు+ అని ీ మభూపాలుండు=దమ 

యంతిరేం డి, దేవీసహి తుం డా= భార్యతో (గూడ, అకుగస్, తద్వయస్యాజనం 

బులు జ ఆదమయంతి చెలిక తెలు, తారు= తాము, ఎటింగిన తెఅంగెల్లనుజ తెలి 

సీళొనిన సృ త్తాంతమంతయు, విన్నవింపక్ , అన్న రనాభుండు=ఆ్రీమరాజా, 

ముద్దుకూంఠు మనోభఖిలాస,ంబునకున్ = ముద్దుపట్టియొక్క- కోర్కాకి) ఆనుకూ. 

లంబుగన్ జరేగునట్లుశా, జగంబునం చెల్లక ఇ లోకమందంఠట, స్వయంవరంబు 
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జస్త్టయంపర మును, చాటీంపన్ = వెల్లడించుటకు, పంచీనన్ జ పంప( గా ==-అని 

ెపద్యముతో నన్వయము, 

శస _ప్తసాగ రపరివృత $ శ్షైతలమునం 

జాటంబడియెను వాది[తె శసంయుతముగ 

ధరణినాథకుమూ రహ్మక ద్ధెర్యహాోరి 

త స ఎ 1 43 

టీ, స ప్ప... తలమునక్, స ప్పసాగర = = ఏడుంసముదముల'చేతిను, పరివృతి =చు 

ఉఊబడీన, క్యైరలమునన్ =భూతీలమునందు, ధరణి... అభ్యుదయము- ధరణినా 

భకుమూర= రాజకుమారులయొక్క_, హృత్ = వృదయములందున్న, ఛై ర్య= గౌ 

ర్యమును, హారి=వారించునటువంటి భోజక న్యా=దమయంతియొక్క, స్వయం 

పర =స్వాయంపరమనెడి, అభ్యుదయ=మంగ ళ రూవఐమైన, మవాము=6 త్సపము, 

చాది[త్రసంయుతముగక్ = వాద్య విశేషములతో ౧ డ,చాటంబడీయెను = వెల్లడి 

పజంప(బడీయెను. 

కౌ, రాకొమరుల గైర్యమును వారించెడుదను మంతియొక్క_ స్వయంవర 

మనళోళ్సవము స పపాగరవలయితంబయినభూతలమందు వాద్యఘోపములతో 

గూడ కెల్లడీ పటుప(బడియెను. 

మ. నవరత్నో పలదివ్యలింగవర దాశీన క్రీత దా తూయణీ 
ధవ! కర్పూరవసంత రాయ! యనవశద్య ద్వాదశీవాసరో 
త్సవరుక్మాంగద ! వేమభూపతిమహాశ సామాజ్యర యౌమణీ ! 
యవనారీశ సభానిరంకుక వ-చో$ వ్యాపారపారంగతా ! 164 

టీ. నప... ధప- నన=తొమిదివిధములైన, రత్న -ఉపల = రర్నమయము 

లైన, దివ్బ= దేవసంబంధ మైన, లింగ పరజ(కేద్ధ్యమైన లింగములను;, దానజదౌాన 

ముజేయుట చే, (వీఠజ సంతో వ పెట్టబడిన, దాయాయణీధఐ= ఈళ్వరు (డుకల 

జండా! కర్ఫూరవసంతరాయ = కర్చూరనసంతుండను ; బిరుదముగలవాండా! 

అనఎవ్య ... రుక్తాంగద ఉఅనపద్యజలోపములేని, చ్వాదశీవానర = ద్వాద శీడినం 



బునందు'చేయంబడుచున్న, ఉత్సవజపండుంవునకు, రుక్తాంగదజరు కా ంగ దునివం 
టివాండా!, వేమభూపతి...మణీ- వేమభూపతి = వేమబేశాధీకునియొక్క, మ 

వాత్ ఒగొప్పదైన, సామాిజ్య=[పభుత్వమును, రమోజరకీంచుటయందుమణీ 
ఆ(కేస్టుండా |! ! యవనాధీళ ... పారంగ'తా _ యవనాధీశ = తురున్కురాజుఅ 

యొక్క, సభా=సభయందు, నిరంకుశ = అడ్డులేకుండ, వచోవ్యాపార ఇవా 

శ్వా ట్రపారము చేయుటయందు, పారంగకౌ = పారమును బొందిన వొలడా- 
అనగా నిఫపుణతగలవాండనుట. 

క్, ఆచ(కవాళశైల 

మాచ క్ర మహామహీశ 15 టశకాస్థానీ 
వాచాటచాటూోకవితా 

గోచరకీ రిపతాప! శ కులమశిదీ పా! 145 

టీ. ఆచక్రవాళ ..(పతాప - అచ్చకవాళ శైల = చ కవాళపర్వతపర్యం 

తముగల్క మైదక=జభూతలమందున్న, మహత్ = పూజ్యులైన, మహీళశ జరా 

బాలమొక ్క్మ, కటక =పట్లణములయందున్న , ఆనా = సభలయందున్న, వా 

ఛాటజపండిశులయొక్క_, చాటుకవితౌజచాటుక విత్వమునకు, గోచరజవిషయ 

మగుచున్న), కీ ర పతాప=కీ రియ. (బతాపము€ గలవాండ్యా అనలా రాజా 

ధిరాజులసభలందున్నపండితు లీతనికీ ర్మిపతాపములను చమతమక విర్వముల 

చే పర్శించుచున్నారనుట!కులమణి దీపా=కు లయునకు రిన్న్ దీపము పంటివాంజా! 

శా. భూచకమందున్న సమ సరాజాల సభల చందున్న పండీతులచాటు 

ళవిర్వముచే మెడి చే కుంబకుచున్న కీ ర్రిపతాపములుగల నీంగనామాత్యా, 

పృథ్వీవృ త్రము, చతుర్ము ఖవిలానీనీ $ శయవిలాసపం కేరువా 

(నుతామృత మధూళికాశేనుర భి నారసారస్వతా! 
వితీర్ణ మహిమార్ష్మ వా!శవిభవయోగ సం(కందనా! 
(వకొపగుణభూపనా! $ పరిణతార్లనంభాపణా |! 

త “కవి వాస్టోచర” అని పాళా. 
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టీ. చతుర్తుఖ... ...పారస్వ తౌ _శతుర్తు ఖవిలానీనీ= సరస్వతీ దేవియొక్కం, 

శయ = చేతియందున్న, విలాసపంశేరునా = లీలాపదృమునుండి, (నుత = 

(నవించుచున్న, ఆమృరఠ = నుకరందముయొక్క_ యు, మధూళికా = పుప్పొ 

డ్రియొక్క_యు, నురభి=పరిమళముగలదియం, సారజ(కేస్టమయిన, పారస్వ తౌ 
ఇ వాక్సంపద (గలవాండ్సా అన(౫ా నిర్దుష్టము గాను మృదుమధురముగాను వా 

గ్వా్య్రపారము చేయు వాండనుట, నితీర్గ =| ప్రనిద్ధమయిన, మహీమ= సామర్థ్యము 
నకు, ఆర్గ వ= సమ్ముద ముపంటి వాడా, విభవ...సం(కొంద'నా-విభవజ వై భవము 

యొక్క_, యోగ =సంబంధమందు, సంక్రండ నాఐ దే వేందునివంటివా(ా,[పతా 

పగుణభూవణా = (పతాపగుణమనెడు నలంకారముగలవా(డా, పరణ ఆర సం 

భావణ- పరిణత =నీర్ధమయిన, ఆ ఇర ుగిల లేక, (పయోజనముగల, సం 

భానణ= వాక్కులుగలవా(జడా- అనగా ఆతనినోటినుండి వాక్యము వెడ లిన చో 

దత్ప్రయు క్తమగుకార్యము మొదటే సీద్ధిపొందియుం డెడిదని భావము. 

గద్య. ఇది | శ్రీమత్క_మలనాభసౌ త్త) మారయామాత్యపు త్త 
సక లవిద్యాసనాథ (శీనాథభట్టసణీతంబయిన శృంగార 

నైషధ కావ్యంబునందు ద్వితీయా శ్వాసము సంపూర్ణము. 

le 



శృంగార వైమధ ము. 

టీశాతాత ప ర్యనహి తము. 

తృతీయాశ్వాసము 

A EY h ఫీ చ్చ నుక్రవికవితా 

వ్యాహారక థానుధార శసాసార్టిడనుఖ 

ఫీపారోదయ! సత్యన 
ము 

ఈ Se, మాహిీతే !మహీతొంతరంగ! $ మామిడిసింగా!1 

ట్రీ (్రీన్వా ...హార్వాకీస య_ (కీవార్డ =శీవార్దుండ నెకు, సుక వి=కవిోమ 

నియొక్కి, కవితావ్యాహోర =క విత్సీవదననుల చేల గూర్చ[బకిన, కథా=చరి 
(తమ శెకి, సుధారస=అమృగోరసమున్య అస్వాద =అను భ వించుట యనెడి, ను 

ఖ్మశ్రీ= సుఖసమృద్ధినలన గలిగిన, హద్జ్టోదయజ= సంతో సాతిశయము గలవాడా 

సత్య సమాహీళే = సత్యమందు స్ట మనస్సుగలవాడా లేక, సత్యసంధా'!మహి తొం 

తర౦గాజఫపూ జ్యమైన మనస్సుగల, మామిడి నీం గాజమామిడ న్నకుమారుండ వైన సీం 

గనామాత్యా! అని పెపద్యముతో నన్వ్నయము. ఇట “(శీవహార్ష ...వార్డోదయి” 
యను విశేనణమును బీ యోజింప సీంగ నామాత్యు (డు (శీవా రక్ళత మైన ట్ . వల ఆ 
నైెవధథ కావ్యమును జక్క. బఠించినట్లును, నందలి రపాప్వాదనుఖ మును 

భ'వించి యాసుఖమును సంన్మతే మెజుం(గనివారలకుం గూడం గలిగించు 
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నిమి త్హమ నె నధ గంథము ఖాషాంతరీకరణమును. కేయిం'చెననియు, న్యురిం 
చుడున్నది. ఈచెప్పుటచే నింగనామాత్యు(డు రనికండనియు. బరోపకారియ 

నియు6 గూడ చెలియవచ్చుచున్న ది. 

శా, నులభము. 

వ, ఆకర్షింపు మాయవనరంబున నిఖలభువనవృ తాంత వేదియు,న 

*ీనభాషాకుశలుండును, సర్వపిజ్ఞాన నిధియును, సమ స్తశా 

చ్ర్రవవీణుండును, సక లపురా నేతిహాసనంహి తాగ హన్యవిజ్ఞా 

నవికౌరదుండును, నగు నారదుండు బాల్యసఖుండై న పర్వ 

తుండునుం చానును. 2 

టీ. ఆకర్ణించ్ర యు=వివయు, ఆయవిసరంబునక- = వమయంఎతీ స్వయంవరము 

ఛాటించిన సమయమందు, నిఖీలభువనవృతాంత వేదియు - నిఖిల=సమ నమ 

యిన, భువన =లోకములందున్న ,ప్ప త్తాంత = సంగ గులను, వేశఎయు= లెలినీన వా€ 

డుకు అశేషభా సాకుశలుండు కు -ఆ శేష, = అ నేకములయివ భాషా=భాషల 

“ఉందు కుశలుండు = నేర్చగియు, సర్న విజ్ఞాన ఎధియు = సమ _సమైనరత్వణ్గాన 

మునకు నిధిపంటివా(డును, సమ స్ప శా స్త పవీణుండును జ అన్నిశా స్థగఘుల 

రసందును నిపుణత గలవాడును, సకల... విశారదుండును-సక ల= సమ _సమైన్క, 

ఇఫురాణ= ఫురాణసంహితలయందు, వతిహాన సంహీతి = పూర్వ చరి | తసంపీఠల 

యందును గల, రహా స్య= గుట్టు లను, వక నజ లీక ముట యందు విశారదుండు 

నుజ జేర్చుగలవా డును, ఆగు, చారదుండు ఇ ఆ మిననారదమనాగ్షి , బాల్యసఖుండు 

ఇచిన్న నా(టి స్నేహిశుండు, ఆయినపర్పతుం ఈ =అయిన పర్వతుండను బుషి 

యు--ని॥ పర్వతశై శల చేవష్షో ఖీ! ఆని విశ ఫకోళ ము, గొనునుజ నారదుండను 

ట, ఇట-*“నిఖిల ... వేని” “ఆశేన...కుశలుండును” అశు విశేసణంబులవలన 

జారదుండు దమయంతీ స్వయంవరవృ శాంత మితరభావలళో. జూటించినను 

జ్వల్రిసికొనంగలవాండని తెలికువచ్చుచున్న గి, 

ఈ. పంబివజేడ్క.తో భిదురశపొణి నురానుర మాళిమూాలికా 
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చుంవీతపాదకీకు బలీనూదను జూడగ గోరి నాకలో 

కంబునకుం జనంగ సమశేక క్వాం బిశానువుకూరి పట్టి వూ 

సాంబురుహోంగుళీనఖశిశఖాంకుర కోటి విపంచి మోటుచున్. 

టీ. వీతామహుకూ రి పట్టి=|బవ్యాముద్దుకమారు౯డై న నారదుండం, వాష్తాం 
బు,..కోటిక _ వాపొంబురువా=పదముపంటి'చేతియొక్క_, .ఆంగుళీ ణు నీ 

యొక్క, నఖశిఖాంకురకోటిక్ జకొనగోళ్ళ సమూవాము చేత,విపంచిక్ ఇవీగౌను, 

'మిటుచుక్, పంబినవేడ్య_తో౯్ =అతిశయించిన వేడుకతో, ఖిదురపాణిక్ = 
వ్యజాయుధకు వా స్తమందు6 గలవానిని, సురాసుర... పీఠుక్ - సురాసుర ఇ 

దేవదానవులయొక్కొ-, మౌోళిదూలి కా = కిరీటపం కుల చే, చుంబిత జ తాక (బడుచు 

న్న, పాదపీకుక పావపీఠముగలవానిని, అవంగా - సమ _సజేవచా 

నవులవే (మొక క-(బడుచున్న వాండనుట. బలనూదనుక£ న. టు 

"వానిని, అనంగా----బే వేందుననుట, చూడలకొ చకోరి = చూడ నపేశీంచి, 

నాశళోకంబునకుక ఆ స్వర లోకమునకు) చనంగక్ , సమక మెల్ = పోవు 

చుండెను 

తా. నారదమహాముని తనన్నే పీతుండగు పర్పగునితోంగూడి కొనగోళ్ల 

తో విపంచి మిటుచు సమ స్థమురాసుపలచే నభివందింపంబడుచున్న దే వేందు 

ని. జూడం దలంచి స్పర్ణలోకంబునకు( బోవుచుం డెను. 

చ భువన గురుత నై భవముశ పూ వెన యీనియు.బూ నెంగాని ఫొం 

దవ జరియింప నారదున శే క భపథ౨బునం బర్భతుండు దాం 

దివ్రరుటయొట్లు నెంట- జనుశ జేర యుక మయిమ్యిధంబునుం 

(బవితత పక పాతగలికీభంగి మదం దలంపంగ వచ్చినన్. శ 

టీ. భువనగురుక్వ వైభవము = భుశనభారగుయొక్క_ సమృద్ధిని, (లో 
"వూజ్యుత్వసంప పదకనియు నగ గ్థయు) సపూశానయేనియుక్ = పొందినను, పూకా 

శానిజ పొం టెను( గాని, ఆస లోకణయులో దుర్భర త్యాతికయ తు. చాక బేళం 

జొందిశళపృటికి నంభావయు, 'జారదునకుళ జ(సారదయునికి "మేఘుసీకి, 'ననీయు 
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నర్థాంతరము) అ భపథంబునక్ = ఆశాశమార్షమునందు, చరింపళ , పొందు, 

అవుక్ = సంచరింపందగియుండును, అన(౫ా లోకములో గుముత్వముపొందినప్ప 

టికి నారదున శాకాశమందు జరించుట యు క్తము. భువనగురుత్వము పహీం 

చినవాని కాకాశగమన మెట్లు అన్న విరోధము గుకుత్వపదమునకు( బూజ్యత్వ 

మని యర్థము శెప్పినచో నాభాసమగును. పర్వతుండు=(పర్వతు6డని పర్వతము 

నియు నర్భంతరము) తౌ౯=ఠౌను, వెంటక్ = నారదుని వెనుక, చనుదేర (౯ = 

వచ్చుటకు, తివురుట = (పయత్నించుట, ఎట్లు ?, (పవితతపక్షపాఠీగతిభ ౦గి- 

(పవితతజవిస్తారమయిన , పశృపారత ఇ నారదునందు. బర ఎతునకుం/గల మై(తిమువళ 

న6౫ల్లిన, గతిజ గమన ముయొక,_, భంగి=రీతి, అని పర్పతముని పర మైనయగ్గము, 

(పవిఠేత= వెడల్పయిన, పక="అక్క_లయొక్క., పాఠర=పడుటవలన( గలిగిన, 

గతి=గమనముయొక్క_, భంగి= రీతి, అని కేవల పర్వత పరమైన యర్గాంతేరము. 

మది£ = మనస్సునందు, తిల(పంగవచ్చినక్ొ = తలంపంబడినచో, ఇన్విధంబు 

నక్ = ఈరీకియును యు కృమే=పర్వతుండు మింటసంచరించుట టసినదే. పర్వ 

తమునకు “ఆక్క_లుండుటవలన మింటంజరింప6 దివురుట యు క్ష మేని యర్థ్ 

మ్యు పర్వతమునికి నారదునివలనిపత వాతమువలన నతెనివెంట మింట జను 

జేర (టబయత్నించుటయు క్రి మేయని యస్థా ంతేరము. ఇట గురుళబ్దమునకు 

వూజ్యా(డనియు దుర్భరు(డనియు నర్థము, నారదపనదమునకు నారదమ 

వార్షి యనియు, “అపోనారా ఇత్మిపోకాః ”” యనటంబట్టై నారళ బ్దంబు 

నకు జలమని యర్రమున్నదిగనుక, దాని నిచ్చువట్ట మేఘుడనియు నర్గము, 

పర్వళళ బ్దయునకు, కొండయనియు, పర్పతమవార్షి యనియు నర్థము, (గ్రంథ 

కర్త యిచట6 బొందుపణచిన పారస్య మేమన;- భుపనగుకుత్వ వైభవము పొంది 

నను నారదునకు ( మేఘునిక) నా కాళమార్షగున( జరియించుట యు క మేకా 

ని-పర్వతు6( డాకాశమందు సంచరించుట యెట్లని వీరోధము;, ఏమనుబగు వైన 

వస్తు వాఠకసమందుండుట యసంభవమగుట యనుభవనీద్ధము. అందుచే బరువైన 

కొండ యాళసమం కౌట్లుండుననియు, లేక పర్వతముని "శా కాశ గమన మెట్లనియు, 

భావము-అవిరోధము, తొల్లి పర్వతములకు "అక్కు.లుండెనని పురాణ(పనీద్ధము 
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గనుక యట్టి"అక్కు_లు పర్వతమునకున్న వని గాని చారదునివలలన పతృపాతము 

పర్వతుని కున్న దని గాని, తలబోనీనచో నాకాళమందు సంచరించుట యు క్తయే 
యని చెప్పుటచే గాభాన మగుచున్న ది. అనగా గవి నారదపర స్రత్శబ్రముల 

శేషించి విరోధాభా సమను నలంకారమును గూర్చిశా (డని ఫలి తార్భకూ - అలం 

శారము విరోధాభాసము. 

తా. గతార్థము. 

శే, గగనవీథి విమాన మెశీక్క_కయ చనిరి 
యోగవిద్యాబలంబు చేశయూంత గాగ 

దపము ౫ల్లంగ సాధనాంశతరము లేల 

సక లకార్య౧బులందును శ సంయములకు. ర్ 

ట్, ఆపగ సతీ నారదులు,(ఆధ్యావోర ము) రూ విద్యాబలంబు=యోగ విద్యా 

మహిమ, చేయూత గాగ ఎఆధారయు కాగా, విమానము ఇవిమానమును, ఎ 
క్కటకయ =అిధిస్టింపకయె, గగనవీథిక్ =ఆకాశమాగ్గమునందు, చనిరి=పోయిరి, 

సంయములగకుక = మునీళ్చ రులకు, తీపము=లేపస్సు, కల్లంగక్ =క లిగియుండ (గ్రా 

సక లశార్యంబులందున్ = అన్ని కార్యములను సాధించుటయందు, సాధచాంత 

రములు= వేజుసాధనములు, ఏలజ ఎందుకు, అన(టగా తపముచేతచనే సమ స్తా 

ర్యోములు సాధింపంబడంననుట, ఇందుగుతించి మమవు శ్లో॥ యద్దుహ్క_రం యద్దు 

రాపం యన్దుగ్షం యచ్చదు స్తరమ్! త్ర త్సర్వుం తపసా _పాష్యం తపోహీదురతి 

(కమమ్॥ అని చెప్పియున్నా (డు కావున తపస్సులభించుటయే కష్టముగాని తేప 

న్సుచే సమ స్టగు లభింపసగలవని భావము. 

తా. నారదపర్నతులు విమానసహాయ మక్కొ-_ఆళేకయే యోగబలమును 

బురస్క_రించుకొని గగనవీథియందు! (బయూణము'చేసీరి, మునులకు గార్య సాధ 

నకై తపముండ(౫ా సాధ నాంతర ములశకై తడవశేల?!ఆలం.. ఆర్థాంకర న్యాసము. 

సీ అంతరాంతరముల $ నాకాశ చరకోటి 

మోడ్చు(జేతులు ను_స్తశీముల ఘుటింపం 
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చనకాంతి చం(దికాశధవళయయ్యును జేరి 
నాదిత్వేదీ పుల $ నతకరింపం 

జదలేఆు వీచివాశ స్త్రముల నిర్గ లవారి 

నంఘుల కర ఫ్ర పాశద్యంబు లొసలో 

నావహసంవహోశేద్యనిలఘట్టనముల 

శతతం౦్శతి మూర్చ నాశేస్వరము లీన 

కే. గవాననంసార ఘోరసాశగరము చాంటి 
పరమయొోగీశ్వరుండు మోకు$పదము(బో లె 

బవాంళతర మైన యాకాశశపథము దాటి 

నాకభువనంబు సొత్తెంచె + నారదుంకు. 6 

టీ, నారదుంక, ఆంత రాంతరములక్ = నడుమనడుము , ఆశాశళశచరకోటిజ 

చేవకాసమావాయు, మోడ్పు చేతులు= చేమోడ్చులను, మ స్తములక్ ఇ శిరన్సు 

లయ౫ఎను ఘటింపక =కూరు ఎచుండలగా, (అన శా నాకాశమందుసంచరించు 

చున్న దేపతలందఆం ఎడనెడ నారదుని సందర్శించి యతేనికీ నమస్కార 

ములు చేయుదున్నారని భవము) తిన కాంతి =ల్ నశరీరచ్చాయ, చండికాధప 

భేయయ్యును= వెన్నెలన లె తెల్ల నిడియయ్యును, పేర్ష్మి ొ =పింపుచే, ఆదిత్యదీ 

పులక = నూర్యకాంతులను, అతకరింపక్ = (కందుపజుప(గా (అనగా 

లోకములో జందైక "తెల్లనిద+యు, సూర్యకాంతి యెజ్ఞనిదనియూ, ననుట య 

నుభపసిద్ధయు. ఇట నారదునిశరీర కాంతి వెన్నెలవ ల తెల్లనిదయ్యు గాజ్హనినూ 

శ్యకాంతుల నతకరించె నని చెప్పుటచే విరోధ ముత్చన్నమగుచున్న ది.ఆవిరో 

ధము నారదునిశాంతి *పెంపుచే సూర్య కాంగులను బోలుచున్నదని చెప్పుట 

వలన నాభాసముగుదుళ్న డి. కావున నిట వలం కార యు విళో ధాభానము మలి యు 

లోకములోని చేజకప దార్థ ఘు లన్ని టీకంటె మూర్యు( డధికండు- కావున నారదుని 

శాంతి పర్లయునుబట్టి చెన్నె లతో సమానమైన వనియు , "పెం పునుబట్టి నూర్యకాం 

శులతో సమాన మెైనదనియు భొవకు, దద లేఆు = ఆ కాళ” ంగ,పీచివాస్తములక్ ఆ 



టీశాకార్పర్యనహిత ము. గ. 

తరంగముల నెము చేతుల చే, నిర్ణలవారిక ఇస్వచో దకము చే, అంఘు)లకుక్ ఆ 

చారదునిపొద ములకు, ఆర శీసొద్యంబులక్ = అర్థ స్ర్రయునుు పాద్యమును, ఓసం. 

గక అఇచ్చుచుండగా-అన6గా గంగానది తనతరంగ ములనెడుచేతులచే జలము. 

గొని పూజూర్హు (దన నారదు౨ క థీ సాద్యము లిచ్చుచున్నదని భాపము.ఇటోగం 

గాదేవిియనకుండ *చదలేజ' నివెప్పుట చే నారదు.డ చేతనముల చేయాడం బూ 

జింప(బడు చున్న ఫుకు చైతన్యవిళిష్టు లెన దేవల చేయ బూజింపణడుచున్నా (డని 

వేజ చెప్పవల యు నా? యనునర్గ ను స్ఫురించుచున్నది. ఆపవా... ఘట్టనములక్ = 

ఆవవా సంఐవా=కవవాము సంపవాము, ఆది ౫ మొదలుగా6(గల ,అనిల=ఐవాయువుల.- 

యొక, ఘట్రనములక్ = రాః డులచే, శతతం[తి= నూజుతంతులుగల నారదు 

నివీగో మూర స నాస్పరములు = ఆగోహణావరోవాణారూపముగా సరిగమా 

దిన ప్తస్పరములను, ఈ న "= (పకటేంచుచుండ( ౫|| అన(గానారదుండు విపంచి. 

క (బూని యాకాశ యమున బోవునపుడు యందున్నస_ప్తమారుతీములచే సంఘర్షిం 

ప4బడియతనివీ గయా గోవా ణానరోవాణాసహాప ము లై నస _ప్పస్సరములను (బకటిం 

చుచున్న దని భావము) పరమమోగీశ్వ గుండు =గొప్పయోగీందుండు, గవాన ... 

సాగర ము-గవావ ఐదు॥ఖకర మెన- లేక దా(టరాని, సంసార =నంసార మనెడు, ఘో 

రజభ యంకర మైన, సాగ రము జసముదమును, దాంటిజలంఘీంచి, మోతుపదము€ 

బో లెలొ ముక్స్తాన న నవ” నేబహుళతిరము = ఆనంత్ గూఐనయా కాశ పధథము= 

ఆమునగయూా కాశిమాస యువ దౌ టనాక భుపనంబుక జస్నలోక మును, సొ-త్తెం 

కా (పవేశిం చెను (అనలా యోగీందుండు భయంకరమెన సంసారసాగర 

మునుదా(టి మాక్షస్థానమును జెందునట్టు నారదుండు బహుళతీర మైనగగనమా 

ర్లమునుదా(టి స్పర్జలోక ము? (బ్రవేశిం చెను. ఇట యాకాశ మును నంసారముతో. 

బోలు టపలన సంసార వె ట్లుదుర్గ ంఘ్యుమో య క్రై యాకాకము దుర్గంభఘ్యు మైన 

దని తెిలియవచ్చుచున్నది. ఆలం - ఉపమ. 

వ. ఇట్లు నారదపర్వతులు నాక్రలోకంబునకుం జని సర్వగీ 

లు గొల్వం జేరోలగంబున్న నుపర్వాథధీశ సరు సన్నిధికి నేకెంచి: 

యాళీర్వాదంబు చేసిరి, అతండును నుముఖోల్లానంబ్బున్ల న 
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ముచి తాసనవి న్యాసంబు మొదలయినయుపచారంబు లాచ 

రించి యిష్టగోష్టీవినోదంబులం గొంత(పొద్దు నడపి (పసంగ 
వశేంబున. 7 

టీ. ఇట్లు, నారదపర్పతులు, నాక లోకంబునకుల = స్సర్గ భుపనంబునకు, చన్వి 

సర్వగీర్వాణులు = సమ _స్తమెనగేపతలు, కొల్వక = "సేవించుదుండంలా, పే 

రోలగంబున్న = “పెస్టసభనున్న, సుపర్వాధీశ్వరుసన్నిధికక్ = దేవేందుని 

సన్నిధికి, ఏ తెంచి=వచ్చి, ఆశీర్యావంబుల్ = ఆశీర్వచవంబులను, చేసిరి ఆ 

తండును=ఆదేవేం దు(డున్కు సుముఖోల్లాసమునక్ =ముఖవి కాసముచే, సముచి 

తాననవినవ్యాసంబు - సముచిత = తగిన ఆసనవిన్యాసము = ఆసనములనిచ్చుట 

“మొ వలయిన యుపచాగంబులుు ఆచరించి = చేసీ, ఇష్టనోష్టీవినోదంబునక్ ఆ 

ఇష్ట్రమువచ్చినటులు (పసంగిం మట చునెడు వేడు! యందు, కొంత్ పొద్దు= కొం 

తశాలమునడవీ (అన(గాల గొంత కాల మునజుకు నిష్ట్ట్రపసంగ మును చేసీయనుటు 

(ప్రసంగవశ౦బున = ెపద్యముతోనన్వయము. 

తే, అనఘ జగముల గల్లువృశీ తాంత మెల్ల( 

జెలియంగా నీకు. గరతలాశములక మగును 

గారణం బేమి నడిమిళోశక ముననుంకి 

నరపతులు రారు మునుప్రూలె 9 నాక మునకు. 8 

టీ. ఆనభు= ఫాపరహీత, జగ ములక =లోకములయందు, కలున్భ శాంతము 

జక లయట్టిసంగతులు, ఎల్ల్ =అన్నియు, తెలీయ(౮గాక్ = తెలిసికొనుట, నీకు, 

కరరలామలకము, ఆసను=అశీ చేతిలోని యునీకిక కాయపంటిది యగు, నరప 

తులు= రాజోలు,నునువో లెక ఇపూర్వ మువ లె నే, నడి మిలోక ముననుం కి =భూలో 

కముననుండి, వాక్ మునకుక్ = స్వర్షలో క మునకు, రారజరాకున్నారు, కారణం 

'జేముజరాపుందుటకు కారణ మేమి? 

శా. ఓనారడా ! లోకములోని వృ త్రాంతములన్నియు. చెలినీకొనుట నీకు 

వజీచేతిలోని యుసీరిక కాయసలె సులభమయినది కడా ! రాజులు పూర్వము 
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వలె భూలోకమునుండి నాలోకమునకు రాకున్నారు. ఆకారణను “తెలియ? 

జేయును. 

క, రా రిపు డి చ్చోటికి నసి 

ఛా రామార్షమున ధరణిశీధవు 'లెవ్యారుక౯ా 

నారద ! నృపవంశంబున 

వీఠకరీరంబు లుద్భశవింప వె ధరణిన్. 9 

టీ, నారద ! ధరణిధవు లెవ్వారుక్ = ఏరాజులును, అసీధాగా 

మార్షమునళ్ ఆక త్తివాదరయొక్క_ దారిచే (ఆన(గా యుద్ధములయందు నాయు 

ధఘాతములచే (పొణములు విడిచి యనియర్థముు) ఇచ్చోటికిలా = ఈలోకమున 

క్కు ఇపుడు,రారు=రాకు * ౫ రు,థరణి౯ =భూలోకమందు, నృపపంశంబునక్ 

= రౌజులయొక్క_. పంళమనెడు వెదుగుపొదయందు, *ని॥ పంశో వేణొకు లేవళ్ల” 

అనియెడు విశ్వకోశమున వంశళబ్దతున కుభ యార్గ ములున ని. వీరకరీరంబులుఆ 

వీరులనెడు వెదువుబోదులు, ఉద్భవింప వెఆక లుగ లేదా, ఈపద్యమందు చాల్ల 

ఐపాదమున వీరశరీరంబుల చెడు పాఠము (వార పతులలోను ముదిత గంథ రు 

లలోను వాడంబడుచున్నది కాని యిీపాఠము (గంథక ర్త సమత మెనదికా 

దు, ఏమన, సంస్కృృలేనె వధమున శ్లో॥ (పాగిషపసువతే నృపవంళా॥ కిన్నూ 

సం పతి నవీరకరీరాక | అని యుండుటపలన నిటంగూడ వీరకరీరంబులని పఠించు 

టయే కవి సమ్మతము. అప్పుడు వంశ పద మునకు( దగిన సార్థక్యము సమకూడును. 

శా. ఓచారదా! లోక ములో వీరులు యుద్ధములందు నాయుధములచే వా 

తులె నాలోకమునకు వచ్చుచుందును. ఇపు డట్లు వచ్చుటలేదు. యుద్ధ వీయు 

లును వీరులు నగురాజులు నృపకులములందు జనింపలేదా? జవించినచో చేలరా 

కుందురు? 

ఉ. ఏలొకొ మాగ్యహంబునకుశేనిప్పుడురారు మునీంద!భ(ద్రకుం 

డాలసనూను లై న నరశ నాథతనూజులు మోము దమ్ముల 
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వాలిక్ర పోటుగంట్లు చెలుగీవంబుగ విప్పగు చేరురంబులం 

(గాల లీలమై ( దివీజశ కాంతలు వె వై చినపుష్పమాలికల్ , 10 

టీ, whats భదశుండాలసమానులు = భ (దజాతియేనుంగుతో స 
మానుల్కు ఐన నరనాథతనూజులు = ఐనట్టిరాకుమారులు, మో ముదమ్ములక్ = 

ముఖపద్మ ములందు, వాలికపోటుగంట్లు= గొప ఎయుద్ధములయలదు( గ త్రిచెబ్బ 

లవలన( గలిగనగాయములు, న న విష్పగు పే 

రురంబులక్ = విరివియైన పెద్దవకస్థల ములయందు, దివిజకాంగలు= దేసకాం 

తేలు లీల మెజవిలానరు చేత, వె చినపువ్సమాలికల్ = వేసీనటువంటిపూలదండలు, 

(నాల్, కళ్ = పకాళింపయా, ఇప్పుడు, మాగృవాంబునకుక =మామందడిర 

మునక్కు అనంగా స్వర్షలోకమున కనుట -, ఏలొకొరారు= ఎందు చేశనోరారు, 

" కారణము తెలిసినచో.౬ దెలియ. బఆుంఫుము. 

ళా. ఓనారదా ! మదఫుకేనుఃగులతో సమానులైన రాజకుమారులు ఘోర 

మగు యుద్ధములయందు( దమపరాకమము వెల్లడియగునట్లు పోరాడి నివాతు 

© వారిపరా క మమునకు మెచ్చికోొని బెవళాకాంల లర్బించిన పుహప్నదామము లు 

రములందు (బకాళించుచుండ6౫ మాస 1 ర్లీలోకమునకు రాలేదు. రానందులకు 6 

గారణము తెలియదు. * వె*0గిన€ చెలియ! చెప్పుకు. 

చ. అతినిశికాసిధార సమీ రాంగణభూములం (దెస్ప్సి శోణిత 

(సుతి. గడుంజుల్క. నైయెగసి! సూర్య పథంబున నేంగు దెంచుచో 
గతింగయికొం[ డులాఘవముశ గాంతురుమాభువనంబునందు.దా 

రతిథినమర్చ నా_ పభ వ$ మైనగురుత్వము పార్థి వ్రూ_త్తముల్ .11 

టీ, పార్థివో _ల్తీమల్ = రాజ్య కేస్టులు, అతినిశతానీధారక మిక్కిలి వాండి 

యైన కత్తివాదరచే, సమరాంగణభూములక్ =యుగ్ధభూములందు, (శెస్సీజ 

తుని(గనవారై ,శోణీర, సుతిక్ ఆర కము (సవిందుటచే;ఆన(గా ర క్రమంతయు 

పోవుట చేననుట, కడుక్ జమిక్కి_లిచుల్త నె = లేలిక గలవారలయి, నూర్యపథం 
బునళక్ " =నూర్యమార్లము బే ఏల దెంచుచోన్ అభూలోకమునకు వచ్చునపుడు, 
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గతిక ఎగమనమునందు, లాభవముక్_=చుల్క_(దవమును, శై కొం డుఆ న్వీకరిం 

తురు, వారుజఆరాజకమారులనుట, మాథువనంబునందుక్ = మాలోకమునందు, 

ఆతిథిసనుగ్భ వా. పభ పము ఆ అతి థిసత్కా_.ర ముపలన( గలిగినది, ఐనగురుత్వము= 

వనట్టి దుర్భరత్వ మును, పూజ్యత్వముననియు నర్ధ ము కాంతురు=జ పొందుదురు, 

నడలచే లాఘవమును ఆఅతిథిసమర్చన చే గారవమును బొందుదురసి యర్థము. 

ఇట లాఘపము కొన్న వారు గురుత్వము బొందుట యె ట్లని విరోధ యు-గురు 

త్వశబ్దమునకు పూజ్యత్వమని యర ము జోప్పీన చో చాఃభాసమగును. కావున నిట 

ఆలం. ఏరోథాభా సము. 

శా. నారచా ! రాజకుమారులు యుద్ధములం డాయుధములచేం జచ్చి శరీ 

రమందున్నర కమంతయు దోరు.ంగుటచేం జుల్క_6దనము గలవార లై ెకగసీ 

నూర్యమార్ష్ముచే నాలో కమనకు పచ్చున పుడు లఘుల్వేముంబొందినను వాలోక 

మందు పూ జ్యత్విబి నే పొందుచుందురు. ఇట్టిలాభ మున్నను గాకుండుటకు 6 

ఇఖారణము తెలియదు. 

క, అభిముఖ్నుల యీలకొ నా 

నభ కిప్పుడు రారు నృపతిశనత్తము లనఘా! 

యభిశాప మొనర ్ పరుగా 

(త్రభువనసం స్తుత్య! నాదుశీదెస నరనాథుల్. 12 

టీ. [తిభువనసంస్తుత్య జమూండులోక ముల చేంగొనియాడదగినవా6 డా! ఆన 

ఘా=పాపరహీతుండ వైన యోగారదా ! నృపతిస _ర్తీములు= రాజ్య శేష్టులు, వల 

కొజఎందుచేతనొ, నాసభకుక౯ = నాకొలువుకూటమునకు, ఇప్పుడు, అభిముఖు 

లె =ఎదురుముఖము గలవారై, రారు=రాకున్నారు. నరనాథుల్ = రొజులు 

నాదు దెసక్ = నావిషయమై, అభిశాపము= లేనిదోపుముల నారోవీంచుట్కఒఓన 

ర్పరుగాజవేనియుండరు కదా! 

తా. నారదా! వూర్వ్యముఐలె నిప్పుడు నర నాధులు నాసభక రాకున్నా 

తు, ఆళాజులు నాయందు శేనిదోనముల శారోనీంచి * యిరి దలోశ వనక 

17 
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ళోవుటయు చితముళాద””ని పరస్పరయుబోధిం చికొని నాలళోకయునకు విముఖు 

లయియున్నా రు. లేనిచో నాలోక'మునకు(6 బూర్వమువ లె చేల రారు? 

చ. కొలకొలమంచు నుండు సిక $కోక నద పభన(పనూత ! నా 
కొలు విది తొంటినాం డతిధిశకోటులనందడి; నిప్పుడెంత యుం 

బలపలనయ్యె బందుగులు + పల్మరు బె కొని రాక యున్కి_నా 

కలిమి నిజోదరె కభృతిశ కార్యక దర్యతి. జిన్న (బో యెడుక్ .18 

టీ. సిత... ప్రనూత్ - సీతే= తెల్లని, కోక నద = ఎజ్బదామరనుండి, (పభవ= 

పుట్టిన బవావలవ, (పనూతా = పుట్టినవవాణా ! అన( గా:- (బవ్మాకుమారా ! 

యనుట; ఇట సితకోక వదమని వెప్పుట చే నెజ్బచా య చేలేను. చెల్లచాయచే 

రను (బశాళిం చెడు సామాన్య పఫుంబద్యమని క వియభి పొయను, తొం!13వాండు 

= ఫూర్చమందు నాకొలువిది = ఈ నాసభె "మందిరము, ఆతి థకోటులసంద 

డిక్ =ఆతిథిసమూనాములయొక్క.. సమ్మర్షముచే, కొలకొలనుంచు= క లకలధ్వ 

నిజేయుచు,ఉ ౦డు౯ = ఉండునది, ఇప్పుడు=-ఈ సమయమందు, ఎంతయుక =మీ 

క్కిలి బంధుగులు= అతి భులు, వెకొని=ఆతిశయించి,పల రుక్ =మాటిమాటికిని, 

రాకయున్మి_౯ = రాకుండుట చే, పలపల౯€ +ఆమ్యెల =వెలితపడినదె, వాకలి 

మి= నాసంపద నిజ. ..కడర్యతక - నిజోదర= నాపొట్టనుమాత మే, ఏక = ముఖ్య 
ముగాాభృతి =పోషీంచుకొనుట య నెడు, కార్య = కార్యముయొక గాాకదర్యతన్ 

జఐకృపణర్వము చే, చిన్న (బో యెడున్ = వెల వెలవోవుచున్న ది; క దర్యుండనంగా 

తుదుండు, వాండెట్ట వాండన--న్లో॥ “ఆళ్యనంధ ర్మకృత్యంద ఫు_తదా రాంళ్చ 

వీడయేత్ | లోభాద్యఃవీతరా భాత్యక౯ సకదర్య ఇతిస్మృతః” అనం గా-నివం 
డు దారసుళాదులను( దన్నును€. దలిదం[ డులను నవ్నద ములను ధర్మ కార్యము 

లను లోభక్వముచే చాధించుచున్నా డో వాండు కదర్యు డని వప్పంబడున్సు 

శా. ఓీనారచా ! పూర్వము శాసభ యతిథిసమూనాములయొక్క_ సంద 

డిచే సంతయుం గలక లధ్యనితో నిండీయాండెడిది. కాని ముప్పు డట్టియతిథి 

కోటులు రాకబోవుట చే వాళొలువు పలుదంబడీ నిళ్ళ్శబ్దముగ నున్న ది.మలీయు 
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సంపదగల్లుట పు ఫలము సర్వజా యతిథిపూజ యొనరించుటయేక దా? అట్టీయతి 

థిపూజచేయక సంపదను నాపొట్లపోపిందుకొనుటకు మాత్ర మే యుపయోగప 

అతుచుచున్నందున నాక లిమి నిన్ఫులమి వెల వెలపోవుచున్న్న ది, 

చ. వదలక పూర్వపుణ్యవిభ $వవ్యయ హేతువు లౌట సంపదల్ 
మది. దలంపంగ నాపద లెశీమాన్యనుహృజ్ఞన బంధుకోటికి౯ 

హాదనున మేలుసే:త చతుశ+₹రాననసంభవ ! శా _స్త్రపద్ధతిం 

దదుచిత మెన శాంతిక విశ$ధానము నిక్క మెజుంగ వచ్చినన్ . 

టీ. చతురానవసంభవ = (బవాఫుత్త)డ వైననారదా ! సంపదల్ =ఐళ్వ 

శ్యములు, పూర్చ... హేతువులు - పూర పుణ్య పూర్వ జన్మ పుణ్య ముపలన 6 

గన, పిభపజనంపళ*ను, వ్యయ =వ్యయింప( జేయు శే, హీతువులు= కారణ : 

గులుగా గలవని, అగటళొ = అయి నుండుటంపేని, వవనలక = విశువక, 

మదిక్ =మనస్ఫువందు, తిలపంగల్ = ఆలోచింప(గా, ఆపవకే = విపత్తు లే- 

అనలా బూర్వపుణ్యములు సంపదలను గలిగించి వళించును కావున! బూర్వ 

పుణ్య వాళకి రములగుటవలన నాసంపద లాపవలే యి చెప్పవచ్చు. వాద 

నున్  =మంచికాలమునందు, మాన్యసువా జన బంధు కో కిక - మౌర్యజ గార 

వార్లులెన, సుక్ళాజ్ఞవ = మి తీజివ మునకు, బంధువ టికిక జబంధుసమూవామునకు 

మేలునేంళ=సత్కారముచేయుట, నిక్కము ఎజుంగక్ , పచ్చినక్ ఆ నిజ 

ముతా నాలోచించినచో ,శా స్త్రపద్ధతిక =య థావిధి గా, తదుచితము_తత్ = 

ఆసంప[దూపములగు నాపదలకు, ఉచిత ముజతేగివచ్చె ఐనళాంతిక వి ధానయుఆ వనట్టై 

యపాయపరి హార ముం జే సెకికృల్యే ను. అనంగా నీజన్మమందలి సంపదలను గౌర 

వార్డుల గౌరవించుటయందును దానములందును వ్యయము చేనీనచో నుత్తరజ 

న్శమం దధికముగుసంపదలు గలుగు నని పంకితులందురు. కావున బూర్వఫు 

ణ్యనాశనకరము లగుటంజేని యాప్మదూపములగు సంపదల నట్లు వినియోగించి 

యు త్తరజన్మమున కధికసంపద లార్జించుకొనుట యుక్తము. మ*ియు,నస్హను 

శృతముకం కి నిప్పు డధిక మగుసుకృతము కలుగుచున్నది. కావుననదియేమంచిది, 

శా, ఓనారదా! సంపదలు పూర్వఫుణ్యములను వ్యయము చేయుటవలన 
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గజుగుచుండుటంబట్టి మనమునం దాలోచింత నవి యాపద లేకాని సంపదలు కా 

వు. అట్టిసంపష్మదూపము లై నయాపదలకు( దగినళాంతి చేయుట తగిన పాత్రలను 
జాచి యథావిధిగ దానము చేయుటయేగదా ! 

వ. కావున నఘనుర్హ ణబుక్కులం బోలునీవాక్కుల మత్సంశే 

యాఘం౦ బపనయింపు మని సవ్మ సాశ్సుండు నిజచతుస్పవా 

(సంబు తేనముఖంబున నిల్పి యూరకున్న నారదుండు షా 

క శాసనమువినయపరి వాకంబునకు మనంబునం బరితోవంబు 

నొందుచు నిట్లనియె. 15 

టీ, కావున, అభమర్ష ణబుక్కు_లం బోలు= అభువర్ష ణ మం[తములను( బో 

లిన నీవాక్కు.ల చేత, మర్భేంశయాభఘంబు = నాసందటేవామాడిషాపనమును, ఆ 

పనయింఫుము=తొల([0ఫును. అనగా - లోకములో ( బాపనివృ త్తీకై (పాయ. 

శ్చీ త్రము జేనీకొనపలసీవచ్చినప్పుడు “బుతంచ సత్యీంచి” యనెడుమం్యత్ ముల 

చే నువక ము జల్లుకొని పాపములు తోలంగించుకొనుట స్కుపనీద్ధము. కాన నఘ. 

మర్ష ణబుక్కు-ల చే చాపము తొొలణించునట్లు నీవా క్యములచే నాసండియముల. 

తొలంగింపు మని భావను. అని, సవా సాోతుండు వేగన్నులు గలవాడు అవ, 

గా-ఇందుం డనుట, నిజచకుస్సవా[సంబు =వీన వేగన్ను లను తీనముఖంబునక్ = 

తనమోమునందు, నిలిసీ, ఊోరకున్నక్ =మిన్న కుండా, నారదుండు, పా; 

శాసనునివినయపరి పాక ంబునకుక్ - పాక శాసనుని=దేవేం్మ దునియెొకి్క., వినయ 

పరిపాకంబునకుక = వినయాతిశయమునకు మనంబునక్, పరితోవంబుక్ ఆ 

ఆనందమును, ఒందుచుక్ =పొందుచుక , ఇట్టనియె౯, 

"జే. అతిథి బాంధవసంభావ+ నాభిలావ. 

గర్భ మగునీదు వాక్య సం$దర మునకు 

సంతసంబయ్యె సురరాజ ! సాధు సాధు 

సార్వకాలంబు నీవ యిశేజ్ఞగము చేలు. 16. 

టీ. సురరాజజదే వేందా ! , అతిథి... గర్భతు-ఆరిథిజ ఆవూంటకవచ్చినవా 
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రెడి, బాంధవ = చుట్టాలనూూ సంభావన జ? రవించుట యేడు, అఫిలానజకే 

రశ, గర్భ యుజగ ర్భృమందు గలది, అననీదుశాక్య సందర్భమునకు౯ =నిన నీవాక్య 

ములయొక్క_. సంబంధ మునక, సంకసంబయ్యె= సంతో వముక లిను. సాధుసా 

ధు= బాగు బాగు, ఈనె ప్పుటచే నిందు(డు (తిళో శాధపత్యము పహీంచియు 

న్నను గర్శ్భమువికి చి యతి థిబంధుసతా_ రాభీలాపిగ్రె యున్నా డనుటన 

లన నిం(దునివినయసంపద వెల్లడియగుచున్న దని భావము. పార్వకాలంబు=ఎ 

ల్ల కాలము, నీవజనీ వే, ఇ్జాగ ములల్ = ఈలోక ములను, ఏలుము = పరిపాలింపుముం 

తా. ఒదేవేందా ! నీ పతిథిసత్కారము( జేయ( గుతూరాలపడుచు. బలికి 

నట్టి తాక్య ములకు మిగుల సంతేనించితిని. నీనంీకివివయసంపన్ను ౦డు మజియొ 

క(డుండడు. చాగుగాగు! నీవే యీళలోకముల చెల్ల కౌలము( బగిపాలింపుము. 

వ. నాకళపవనంబునకు రాజలోకంబు భూలోక ౧బుననుండి నాకుం 

డుటకుం గారణంబు వినుము, 17 

మ. ఒకరత్నంబు విదర్భ చేశ మునయం § దుద్భూత మై పార్థివ 

(పక రంబుం (భమియించుచున్న యది సౌశభాళ్య। పభానిత్యల 

మ్కి సంశేతనివాన మె మదననిశ న్త్రంశంబు నా భీమక 

న్యక నాం గాదమయంతి నాగ లుగుపశ ర్యాయాభిభానంబులన్ . 

టీ. ఒకరర్నంబు = ఒకమాణిక్యము అనం ౭6 గ బ్యూరత్న మనుట, నిదర్భదేశ 

మువయందుక ఆతిదర్భయను శీల దేశమునందు, ఉద్భ్భూత మెజపుట్టినదై, సౌ 

భాగ్య |పభానిళ్యల కీ కిల _ సౌభాగ్య = సౌందర్యముయొకయు,(పభాజ కాంతి 
యొక్కయు, నిక్యఇస్థిర మ "వెన, లక్షీ కి జ సంపదకు, సంశేతనివాసమై= సంశేతఠగ్ళహా 

మైమదనని నిస్రిళంబు వాక ఎమ వ థునియొక్క_ ఖడ్డమనియః, ఫీముకన్య కనాకా 
శా భీమ రాజప్ప, క్రి రిక యనియు, దమయంతి శాక స కలు 

సపర్యాయాభిధానంమిలకా జు కలిగినట్టి పర్మాయపదంబులచే, పరవ లకరం 

ళ్ ఉరాజిసమూవామును, (భమియించుచున్న ది= మోపీంప( చేయుచున్నది. 

శా. పీనురరాజూ |! ఒకక న్యారర్నయు విదర్భ దేశ ముకం దుద్భవించి యం. 
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“న్నది. అది కాంతి సౌందర్యసంపదలకు నివాసభూతమై మన్మ థఖడ్డమనియు, 

ఫీమరాజకుమారిక యనియు,  దమయంతియనియు( బర్యాయ నామంబుల చేం 

బిలుపంబడుచు సమ _స్పగాజిసమావామును మోహీంప( జేయుచున్న ది. 

శే, _సతిముహూ ర్రింబు మధుర సౌభాగ్య రేఖ 

యాననముతోడం బెరుంగునాశయలరుంబోండి 

ధరణీయం దొక్క_ రాజనంశేదనునిమోద 

నిలివెనంట బయల్ వ్రోకుండ 1 నెమునంబు. 19 

టీ, [పతిముహూ _రృంబుజ_పతిముహూ ర్హకాలముళోను, మధుర సౌభాగ్య 

రేఖ= సౌందర్య నేఖ, మాపనముతోో డ్ =కీన్న పయస్సుతో, పెరుయగునామలరు 

బోండీ ఎప్ప? జెందుచున్న యాదమయంతి, ధరణియందుక౯ = భూమియందు, ఒ 

క్క రాజనందనునివొాండక్ = ఒక్ రాజకుమారుని పై, చనెమ్మనంబుక =నిండైనవన 

స్ఫున్కుబయలువోకుండల్ =బయట(బడకుండ-తేశ మతియికచోకోకిం బోకుండ, 

నిలిపెనట=, ప వేశింపం జేగినవట. 

శా. ఆదమయంతి ఫొంద ర్యాతిశే యము క లె దినదెన్నహవర్థమాన రై లేం 

(బాయము(గల దై తనమనస్సు నొరులకుం జెలియకుండ భూలోక తున కలంకా 

రభూతు(ైన యొకరాకొమాగానియందు. జేర్చియాన్నది. 

వ. పురాకృత సంభవం టై నభాగ్యంబునకు దానక్౦ టై నయన్నూ 

నవే దుం డెవ్వండొకో యని యడుగం దఅంచోదేని. 20 
ట్. పు రాక్ళత సంభ ఐం'చె న భాగ్యయునకుక్ జపూర్న శ్రుణ్యయుపల్ల( గలిగిన 

యదృన్ల యమునకు, తానకంబు =స్థానభూతు (డు, విన యమ్మాన కేం డుండు=ననట్టి 

యారొజా, ఎవ్వండొళోజఎవళండోయని, యడుగ( దలం చెరేని, చెపడ్యము తో 

నన్యయయమూు. 

తే, అడుగం బూంచినమాట యేశయెడకు నెక్కె 
నంతనుండియ మగిడింపు * మమరరాజ 

(వశమున కుద్దనునప౦* శాంతి వలదు 

శతెనిసి యు తీరమో నాకు శ వలను లేమి, 2:1 



టీశాతాత్స్పర్యసహిత ము, 9608 

టీ. అమరరాజజ= బే వేంచా! అడుగ౯ =ఆడుగుటక్కువూ6చినమాట= (పయ 
త్నించిన [పశ్న-అన(౫ నానరపాలకుమారుం డెవండనినమాట యని భావము. ఏ 
యొడకు[ = ఎంతవజకుఎక్కె-క్ ఇ వెళ్లినో) ఆంతీనుండి య= ఆ స్థలమునుండి యమ 

సడింపుము=ఐమరల్చుకొనుము. (పశ్నమునకుక్ =(పళ్న చేయుటకు, 'తెలిని=ఆయు 

దంతమును. బెలిసికొని, ఆ ఉ ర్రరము=నీపశ్న మునకు( (బళ్యుత్త తరము ఈక =ఇ 

చ్చుటకు, నాకు వలనులేమి= నాకు వలనుపడక పోవుటంబట్టి, (పళ్నమునకు్ = 

ఆడుగుటకు, మన పరి: (శాంతిజ(పయత్నిముపలన€ గలిగిన యాయాసము 

వలదు =సద్దు- నా (బత్యుత్తర మిలేను. అట్లుండ నీ కడుగుటపలన( (బ 

యాసముతేప్ప మలీయొకటిలేదు అని భావము. 

తౌ, sone న్స్ వడుగ (దలంచిన_పళ్న వెంతేసఆకు 'వెళినదో యచ్చ 

టనుండియె వెనుకకు జురలింపుము, నీ పట్టడుగుటవలన€ (బయాసము దక్క 

లాభ మేమియుశోదు. ఏమన-నీ(పశ్న మునకు నేల _బత్యు త్తర మియలేను అక్టి 

నికు త్రరమైన _పళ్నమడిగ [పయాసపడుటక౦ కు మొదట మానుకేయు త్తమము,. 

వ. నీవు యోగీశ్వరుండవు. నీహృదయం౦బు పరమాఃణబదర్శనసమ 
ర్థంబు. మనంబులు నణుపరిమాణంబులు గావున నక్కాంతా 

రత్నింబుమనం జెటుంగవే? యని యడ”? దేని. 22 

టీ. నీవు, యోగిళ్వరుండవు =యోగులకధిపతివి, నీవాదయంబు= నీమనస్సు, 

పరమాణుదర్శన సమర్థ ౦బు-పరమాణు= పరమాణువును,దర్భన = చూ చుటకు, సమ 

ర్థంబు=ళ క్తి గలది,మనంబులుఆ మనస్సులు, అణు పరిమాణంబులు =ఆణునంతే పరిమా 

ణముగలవి, మన స్సణుపరిమాణమనుటకు6 (బమాణము- శ్లో ॥ “అమౌగపచ్యా 

చై నా నాం! కన్యాణుర్సి మివోచ్య తే” అన €౫ా; =చాతీంపాది జ్ఞానము లొ 

అ గ్రామాకు సంభవించును గమకను, నట్లు సంభవించుట యనుభ పసీద్ధము శా 

దు గనుకను మనస్సున కణుత్వ మంగీక రంప బడుచున్నది. యని యర్థము. 

ఆనగగా-యోగులు పరమాణువుల నే దర్శింప గలిగినప్పు డణుపంతపరిమాణ 

మగల మనస్సును. జూడలేవా? యనిభౌవము. కావున, అక్కా_.ంతారత్నం 
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జుజ అదమయంతి యొక్క, చునంబు = మనస్సును, ఎఆంంగ వే = తెలినీకొన లేచా? ఆని 

యీ ”జేని=ఆని యడి?నచో, నని వెపద్యముతో నన్వయము. 

చ. అలయక యోగిబుదిపర శమాణునుగాంచినం గాంచుగాక శే 

వలము దదంతరస్థ మగుశేనస్తువు గాన నెట్లు నేర్చు న 

న్నలినదళాయ లేశ ణమకీనకపర మాణువునందు హీ9డరీ 
నిలయవారీకృతుం డతే(డు¥ నేరగవచ్చునె వాని గానంగాన్ . 

టీ. యోగిబుద్ధి = యోగీశ్వరునియొక్క_బుద్ధి, అలయక = అలతంజెందక, 

పరమాణువుక , కాంచివక్ = చూచినచో, శాంచుక +శాకఐచూచులగాక, 

"శేపలము = ముఖ్యముగా, తదంతర స్థము= ఆపరి మాణువు నడుమకున్నది, అగు 

వ స్తువుజవనపచార్థ మును, కాన ౫౯ = చూదుటకు, ఎట్లు నేర్చు = ఎట్లుజీమ 

ర్రమగును. అర(దు=ఆరాజకుమారు(డు, ఆన్న లిన... అందుక -అన్నలినద ళా 

యీరేకుణ=పద్మదళమువ లె విశాలమైన వే రేములుగల యాదమయంతియొక్క, 

మనశిపరమాణువునందు! =మనస్సను పరమాణువ్రునందు, లేశ, పరమాణునదృ 

శంబగుమనస్సునందు, [పీదగకీనిలయనారీకృగుండు - (హీ=సిగ్గనెడు, దరీని 
అయ =జపొదరింటికి, వారీకృతుండు= నీంవాముపంటి వాండు, వానిక్ =అట్టవానిని, 

శానంగాక ఐ= చూచుటకు, నేరంగవచ్చు నేజతీరమగువా? ఆన€౫గా- శాదనుట. 

తా. ఇందా)! యోజపల అంద్ధ పర మాణువును దర్శింప నమర్థ మెనదేకాని కర 

కూయణువుకం లు నల్పతర మె యంద మిడియున్న వస్తువును జాచుటక స్టము శా 

వున దమయంతియొక్క.. పరమాణుసద్భశ మెనమనస్సునం దిమిడి నిగ్గ నెడి బొద 

రింటియందు నిదసించియున్న రాజనీంహు సెట్టు గాం కాడ? లను? 

వ. ఆన్నీలవేణి కుసుమ బాణపరంపరాశ రవ్యం జై నతనపహృూద 

యంబు విరవాపరితొపపాండురంబు © న యవయ:గంబులం 

రగుశాళించుటం గనుంగొని గురుజవంబు త ద్భావపరిక్ఞానా 

ర్థంబు పచాశలోో..టీవి స్తీర్ణంబై న భూమండలంబున హో 
యంవరనాహోోర్సవంబు యం బంచిన, | 



టీశాళార్పర్య సహిత ము, 26 

చీ. అన్నీలవేణి = ఆదమయంతియొక్క_, కుసుమ బాణ... శరివ్యంబా -క 

నుమ బౌణజమన్మథునియొక్క, బాణపరంపరా = బాణసమూలళామునకు,. శర 

వ్య౦బు=ల క్యుంబు, వనతనవృాదయీింబు = ఐనట్టి తనమనస్సును, విరవారి 

శాప సాంకురములు - విరహ ఏియోగమువలన( గలిగిన, పరితాప = సంళతొక 

ముచే, పాండురములు= తెల్ల (బడినవి. ఐనయవయవంబుల్" = వినట్టియంగము 

లతో, (వకాళించుటలా = (పకాశించుచుండుటను, కనుంగొని= చూచి గురు 
జనంబు జ జననీజినకులు, త ద్భావపరిజ్ఞా వార్థ ౦బు=ఆ మెయి పొంకుమును. బెలినీ 

శొనుటకు, పంచానతో_ టివి క్లీర్ణంబు = ఏయుదికోట్ల చే వి స్పరింపంబడినది, విన 
భూముండల ఈక = ఐనట్లిథూ, ఫచేశమందు, స్వయంపరమ వళోత్సవంబుక్ ఇ. 

'సంయంకలమ నెడి రాల నున, చాకింపక్ ఆ తెలియ జేయుటక్కుపం 

చినా ఇపంపినక్, 'యసి వెపద్యముతో నన్వయము. 
ఉ అంగన దత్స కయంనర మశేహామహ వె భవ శేలిహూతికి౯ 
(గంగునమంట వై గొడుపుశ గాలుట యెన్నండునాంటనుండియుళ్ 

నంగ రముకొగరంజుగ మశేనంబున భానన సేయుదుర్, వధూ 

నుంగళకార్యనిమ్టులయి $ మధ్యమలోక మునక మహీపతుల్. 
ట్, మధ్యమలోక మునక = భూలోక మునందు, మహీపతుల్ =రాజులు, అం 

గదక్ ఎరు తృావాముచే, తత్ ...పూతికి? , తత్ ఆఆదమయంతియొకశ్క.; 

చ్యయంపర = స్వయంవరమెడు, మహామవా = గొప్పదయిన, వైభప = వి 

భనవయుగల, *ీగి= ఉర్భపయేనిమి తీయు, పాూతిశిక ఇసీలుదుటకు గా, (కంగు 

నక్ =కంగుమని, ఘంట-వక్, కొడుపు=(ఘంటవాయించెడు సన్న్మ్మని)కా యస 

ైకాలుట = అడుట - అనగా పడుట, ఎన్నడు = ఎప్పుడో, నాటనుండి - 

యుక్ ౨అప్పటినుండియు, వభూమంగళ కార్యనిష్ణులై = దమయంతియొక్క. 

శుభ పద మైన శార్యమంచాన కీగలచాలై, సంగరముక్ ఇ యుద్ధ కును, గతరి 

బుగక = వివముగా, మనంబునక్ = మనస్సునందు, ఖావనవేయుదాల్ ఆ 

తొలకురు, 

తా. ఓయిండా! దమయంతీన్వయంపరమునిమి_త్తము రాజులకు బిలుచుట 
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శ ఘంట వాయించినదిమొదలు మధ్యమలోక వాను లెనరాజాలందఆం నాకా 

ర్యముంగూర్చిపోవ బయనమై యున్నవారగుటచే యుద్ధములను మనంబునం 
దు విషమా దలంతురు. 

తే. అఖిలమోహిని యయినయశేయ్యలనుంోయడి 

శై శవము వీడుకొన్న" * సందుగాంగ 

ననుదినంబును రాజనంశ+దనులమిోంద 

వేటలాడుచు నున్నాండు శ విషమళరుండు. 26 

టీ. అభిలమోహీని-అభిల=సమ సమును, మోహీని= మోపొంపం జే సెడిది, ఆ 

యిన యయ్యలరు( బోణి =అయివట్టి 'యాదమయంతి, శ శపముక్ = 'బాల్యమును 

వీడుకొన్న దిజవిడి చి పెట్టినది, సందు7ా( ౯ =ఆవధి గా, ఆనా శై శవము విడి 

చినప్పటినుండీ యు ననియర్థము.) వొషమశ రు6డు- వివ మ= బే..యైన-ఆనంగా ఐ 

దైన్కశ గ= బాణములు” లవా(డు-ఆవలగా మన సుండనుట, అనుదినంబును = (పతిది 

నంబును రాజనందనులమి6దక = రాజకుమూరుల పె, వేంటటలాడుచుక ఆ న్నాడు 

=పీంసించుచున్నా (డు-అన(౯గా దమయంతింజూచి సమ సరాజబ్బందము మద 

వపీడిళ మగుచున్నదని భావము. 

తా. ఓదేవేంచా ! సమ _న్రలోకమునకు మోవాము పుట్టించెడు దమయంతికి 

రకావిన మావిర్భవించినది మొదలు రాజకుమారులంద తా మెను బెండ్లే యాడుటనై 

(పయత్నించుచు మదవపఫీడితు౫ యున్నారు. 

వ. అది కారణంబుగా రాజలోకం వీలోక ౦బునకు రాదు భూ 

మండలంబున భండనంబు వేకుండుఓ౧శేసి నావిలోచనంబు 

లుపవసించి యున్నయవి యే నిప్పుడు వీనికి సనుఖపారణంబుగా 

రణ కీడాడంబరంబు రాతునులతో నీకు సంభ వించునొకో 

యనునాన ని చ్చోటికి జనుదెంచితి నని పలికిన. 27 

టీ. ఆదిశారణ౦బు గాక్ = ఆహేశఠతువుపలన, రాజలోశంబుజ రాజ1సమూసా 

ము, ఈలోకంబునకుక్ , రాదఒ రాలేదు భూమండలంబునక్, భండనరిబు = 
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యుద్ధము, లేకుండంటం జేసీ= లేక పోవు టంబట్టి, నావిలోచనంబులు= నా న్నేతవు 

లు, ఉసపనించి=ఉపవాసముచేసి, యున్న యవి, ఏను. ఇప్పుడు, పనికి = ఈ 

నేత్రములకు, సుఖ పారణంబు గార్ = సుఖఫో జనంబుశగ్కా ర ణ;కీ డాడంబరంబు - 

రణ క్రీడజయుగ్ధ క్రీడల యందలి, అడంబరంబు = అతిశయము, రాక్షసులతో, 

నీకు, సంభవించునొకో=సంభవించు నేమో, అనునాసక్ , ఇచ్చోటికీ౯ =ఈ 

తోక మునకు, చను బెం ఓతిళ్ =పచి సతిని అనిపలికినక్ =అనిపలుక గా _పెపద్య 

ముతో నన్నయము. 
ఉ. అవు మృ్మఘవంతు( డల్ల నగి యంబురుహోసన సూతి కీ ట్లనుల్ 

సమః మొప్ప లేదు రణ+చర్చ దివంబున నాదు నెయ్యపుం 

దమ్ముండు కె టభాంతికుండు శ దత్సుతం (బెగ్గడయై నమ స్తభా 

రమ్థవవి హింఫ పంగా (దిదశ $ రాజ్యము నెమ్మది: జేయుచుండుదున్. 

త్రై అమ్మఘవంతు(/దుజల వేవేందుండు, అల్ = మెల్ల గా, నగి=నవ్వి, ఆం 

బుధాహోసను సూతికి౯ ఇ(బహారు మారునికీ (అనగా, నారదునికనుట ), సమ్మదమా 

ఒబ్బక = సంతసము కలుగునట్లు గ, ఇట్లునుక్ = ఈరీకి గాంబలుకును, దివం 

బూోరళ అన్నర్లమునందు, రణచర్చజయుద్ధసమాచారము, లేదు, నాదు నెయ్యఫుం 
ద గ్భుషదు = నాముడ్దుతే ము(డు, క టఖ *ంతిపండు = కై టభాసురుని చంపీనవా(డు 

(అనగా విష్ణువనుట),పెగ్గడయై ఇ మంతియై, దక్షతక్ = శేస్ప చ్చే నమ న 

భారము సమ నమెనిబరువు, పహీంప( గాక అ సహీంచుదుండ(గ (అనంగా 

సమ స్తరాజకీయవ్యవహార ములను జక్క పెట్టు చుండ(గా ననుట), (తిదశ రాజ్య 

ముక = న్యర్ల కాజ్య మును, నెమ్మది = నిక్చింతితో, 'చేయుచుండుదు్ = 

పరిపౌలించుచుందును. 

కా. నారదుడు పలికినవాక్యములను దేవేందు(డు విని మందహాస ము'చేనీ 

స్థతనయుతో నిట్లనియె. “ఓచారచా! స్వర్ణమందు యుద్ధమన్న వే కేవినంబడ లేదు. 
నాకీ మః డైన నారాయణుడు నాకుసహాయభూాతు (గడ చర్చుచే ష్యవహోరములు 

rh చుండగా నిశ్చింకతో స్వర్షఠాజ్యమును బరిపాలించుచున్నాశు. 

సాహీమా(తంబుగా' గర శీషలమునందు 
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నెపుడు వ(జాయుధంబు వశేహింతుంగాని 

యతేనియాజ్ఞయ చాలు సంశయమిప 

(తిదశలోకాధిరాజ్యంబు + దిరము సేయ. 29 

టీ. ఎప్పుడంక్ = ఎల్లపుడు వజాయుంధంబుక = ప జాయుధ మున్ను 

శర స్థలశూనందు౯ = చేతియందు, సాశీమ్మాతంబుగాక = విలాసనిమి త్రము, 

చహీంతును= ధరింతును, కొని, సంయమివరేణ్య = ముని, శేష, (తిదశలో కా 

ధిరాజ్యుంబు=స్వర్లలోకి రాజ్యమును, తిరయునేయ్ = దృఢపఆజుచుటకు, ఆరని 

రాజ్ఞ య=ఆవిష్ణువుయొకా యానయే, చఛచాలుక = సరిపోవును. 

తా. ఓరునీం దా! నే నెల్లపుడు చేతియందు వ్యజా యుధంబును విలాసమున 

కొమార మే ధరించుచున్నాను గాని యుద్ధమున శై గాదు. స్వర్గిలోక రాజ్య ముకు 

శ(తువులపాల( బడకుండ( గాపాడుటకు నా రాయణుని యాజ్ఞ యే చాలును. 

నాషజాయుధవు తో చేమి పయోజనచు? 

వ. అని వలికినం గలహభోజనుండు నిట్టూర్పు నిగిడీంచి యి 

ట్లనియె. 30 

టీ. అనిపలికిన£ ఆని యిని దుఃడు పలుక ః గా, క లహభో జనుండు = యుద్ధ 

యే ఆహారము కాంగలవాండు(ఆనంశా వారదు€డనుట నిట్టూర్పుల =దీర శ్వాస 
మును, నీగిడించి=ఫుచ్చి, యిటనియెన్, 

శా, పహతాళంబున నున  యప్పుడంగడుంగ్బారింతుఖాలోకముం 

జేతోవీ0 ధరి[తి నున్నపుడు గాంశవీంతు౯ా సురావాసముళ౯ా 

దై తేయాంతక !1యొక్క చోట నిలునంశ దాత్సర్య మిబ్భంగినా 
"కేతోయంబూర లేక పోయెను సమిశద్విమోభిలాషంబునన్ .81 

టీ, దె రేయాంర్ళ = రాషసళఠుండ వై నయిం దా! పాతాళంబున౯ = పా తా 

శలోకరునందు ఊన్న యప్రుడంజ ఉన్న సమయమందు, సమిద్వీతాభిలామం 
జునక్ -సమిట్ జ యుద్ధకుము, నీచము చూదుటయందలి, ఆభిలానంబునకీ అకో 

శ్కి- చే, చేతోవీథ్ ఉమనస్సునందు, కడంక ఆ మిక్కి_లి, భాలోకముక్ అభా 
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లోశమును, (పొర్చి ంతుక్ =కోరుచుందును, ధరి(తిళ౯ =భూలోకమందు, ఉన్న 

పుడుఇఉన్న కాలయునందు, సురావాసముక్ ఇసురలకు నివాసస్థలమును, అన 

బా ఎ స్వర్గలోక ము ననుట, కాంషీంరు౯"= కోరుచుందును. ఇబ్బంగిక = శీ 

తీశా, ఒక్క చోటక్ అఒక సలమండును, నిలుపక్ =నిల్బుటకు, తార్పర్యము=అ 

స డీ, నాకు, ఏతో యంబునక్ = ఏరీతి చేనై ననూ లేకపో యెనుజక లిగినది కాదు. 

తా. ఇందా! యుద్దయులు చాడ వేడుక గలవాండ నె సంతితంబును లోకం 

బులం దిరుగుచు. బాతాళమున నున్న పుడు భూలోక మును. జూడ వేడుక పడు 

చు, నందున్న పుడు స్వర్గలోక మును(జాడ నభిలషించుచు ని ట్లాకచోటనై న 

నిలుపక్ తిరుగుచున్నాను. శాన యొచ్చటను గలవాంబు సంభుటెల్లదాయె, 

వ. నిన్నుం గనుంగొంటి నారాక కిదియ లాభంబు. నన్ను వీడుకొ 

ల్పుము. మధ్యిమలోకం౦ంబునకుం (గమ్మజు. బోయెద దమయం 
తీస్వ్తాయంవరోత్సివావసరంబున మాత్సేర్యంబు వుట్టి జుట్టి 
బిరుదులగు రా చ పుట్టువులు దమలోనం | బతిఘటించి నిల్చి 

వ స్తాశ స్త్రిం గదిసి 'మొత్తులాడి నేని, జి త్తంబున౦ గుత్తుకబం 

టిగా సమరసంరంభ౦బు భుజియింతుంగదా యని పలికి సము 

చిత[పకారంబున నముచిసూదమ చేత ననుజ్హాతుండై పర్య 

తుండునుం దానును నరిగె. దదనంతరంబ. 82 

టీ. నిన్నుక్ , కనుంగొంటిన్ = చూచితిని, నారాకకుక్ = శేనిచ్చటకు వచ్చు 

టకు, ఇడియ=నీదర్శన "మే, లాభంబు = ఫలంబు, నన్ను, వీడుకొల్పుము = పం 

పము. మధ్యమలోోక' ౦బునకుక్ =భూలోకంబునకు, కమ్మఆర అతిరుగ్యు పోయె 

దక్, దమయంతీ స్వయంపరోత్స వావసరంబునక్ - దమయంతీ స్వయంవర = 

దమయంతియొక్క_ స్నయంపరమ నెడు, ఉఊర్సవావసరంబునక =కాత్సవసమయ 

మునందు, మార్భర్యంబు జఅనూయ,; పుట్టి=క లి?, జట్టివిుదులుజపర్మాకమళా 

లులు, ఐనరాచపుట్టువులు ణు ఐనట్టి రాజకుమారులు) తమలోనక-, (పతిభుటిం 

చిజఎదురొ ని, నిలిచి, కదినీజసమివీంచి, శప్తాాళ నిక =ఒండొరులు శ 
_స్రంబులధరించి, మొత్తులాడి రేనిపోట్లాడినచో, చిర్తంబునళ్ , కుత్తుక 
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బంటి గా=కంఠశూ ర్హీగా, సమరసంరంభమును = యుద్ధ సంరఆభ మును, భుజ 

యింతుంగ దా = భుజియింతును. అనిపలికి, సశుచిగ(పశారంబునక్ =త గినరీతి 

చే నముచినూదము చే=దేవేందునిచేే అకుజ్ఞాగుండై= సెలవు పొందినవాః 

2, పర్వతుందును, తౌనును) అరి 3౯ =పోయొను. తదనంతరంబవవీమ్థట. 

గీ, చేవమునిమాట లమృతంవుంశ చేట లగుచు 

నధికతర మైనయాహ్లాడ శ మాచరింప 
వేడ్క-పడె నెమ్గునంబు-”ే 1 విబుధరాజు 
భోజగ్ న్యాస్వయయంవరంశే బునకుః జోన, 838 

టీ, దేపమునిమాటలు = చాూరవమహోమునిమాటలు, ఆమృతంపు తేటలు = 

నిర లమెన అమృకళమువం+*3వి, అఆపచుక్ , అధికలిరముజ ముక్కిల్నొప్పవ, వన 

యాహాదముక. = ఐవసంతో షమును, ఆచకింపక = కిలొగింపయంగా, విబుధరా 

జుజదే వేం దు(డు, భో జక న్యాస్ప యంపరంబునకుక = దమయంతీసళయంపర 

మునకు, పోఐక్ = వెళ్లుటకు, మనము౫ = మనస్సునందు, వేడ్యుపడళల = 

కుతూవాలప డెను. 

తా. నారదుని వాక్యము లమృతేశుల్యమ్ములె భనకు మిక్కిలి సంతో నము 
నుం గలిగించినందున డేవేంచు(డు, దమ ముంతీస్సయంపరంబునకు ( బోవ 

వేడుక పడెను. 

మ, పవిసంగ౦బున దాప మొందినళ చీక వాణకు కె) శేలికిం 
జివురుంగై దువుజోదు వై ద్య ముపడేశీశించ౯ రవాన్యంబుగా 
నవనీహారపయోమిళన  లయజశ+స్నా నార ౩ పర్యంత మె న మ) Nr 
యివతాళిం చువిదర్భ రాజతనయాశేహృద్య స్తనద్యంద్వమున్ . 

టీ. పవిసంగంబునక్ -పవి = వ్యజూాయుధముయొక్క_, సంగంబునక్ ఇ 

సంబంధముచే, తాపము = సంతాపమున్సు ఒందిన -** కం సలికి౯్ - ఒందినజ 

పొందివట్టీ, శచీపాణేశు = దేవేందునియొక్క, శంగేలిిక్ ఆ కెంపువలె 

యొల్టనె నచేతి!, చివురుంాదువుకోదు = చిగురేఆయుధ ముగాల౫లవాండు, 

అనగా - నుర్చథు(డనుట, నప. ,.పర్యంత్ మె - నవజనూతనమైన, నీహార ఇ 



మంచుసంబంధ మెన, పయస్ = నీటితో, మిళత్ = కలిసిన, మలయజ=మం 

చిగంధముయొక్క_, స్నాన ఆ ఆభిషేకయుచే, లేక, చిలుకుటచే, ఆర్ద్ర =రీడి 

నీన, పర్యంతము +ఐ=(పకృాలుకలటె, ఇవతాళించు .. స్తనద్వంద్వముక్ - ఇవ 

తాళించు = మిక్కిలిచల్ల వనముల లిగియున్న,విదర్భ రాజతనయాజదమయంతి 

యొక్క; వన్య ఆ మనోవార మెను స్తనద్యంద్వముల్ = సనయుగ భ₹ేమును, 

రవాస్యంబు గా౯ , వై ద్యముజచికిత్సను, ఉపచేశించెక = తెలియ(బఆ చెను-ఆన( 

శా దమయంతిని. బెండ్లియాడ6 దలంపు ఫు క్రైనని య ర్ధ్ ము, 

తా. వృజాయంధముయొక్క రావీడివలనం గందినట్టి దేవేందునిరెజక 

చేతితాపము పోవుటకు హీమజలమిళితమగు మంచిగందఫుంబూ త బేం దడిసి 

మిక్కిలి చెల్లందన , గలిగిన దమయంతియొక్క మనోవార మైన _స్తనద్బయ 

మును ([గహించుటయే మందని మన్మభు(డు రవాస్నముగా నుపదేళిం చెను. 

వ. అప్పుడు. 85 

సీ, రంభవి సంభ సం$రంభంబు దిగనాడె 
మానరోనము పూనె శ మంజుఘోవ 

దళుకొ తె మది దిలోఫ త్రమకు నుత్తలపాటు 

(పమోచ (పమానీభావ మొందె 
నూర్వశి సౌభాగ్య ఫగర్వంబు పారివ్రూయె 

హరిణి సంతాపాగ్నిశకరణి యయ్యె 

వంత. శౌనుపుమో(ద $ నె చె మేను ఘృతాచి 

మేనకసన్నాన $ మూనమయ్యె 

తే. నచ్చరలు దక్కుంగలవారు $ నలసి సొలసి 
(పాణము క్రియ యుక్తిగా శే ననుమతించి 
రాత్త్మ్మవల్లభుం డి ద్రుండ $ యవనినాథ 
తనయ వరియింప ధరకు. టో  దలయుజతీయ. 86 

టీ, ఆర వల్లభుడు నునోవల్లభు (డైన, ఇం దుండు= దేజేందుండు, ఆశు 
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వనినాధకనయ౯్ జఆదమయంతిని, వరింబంపక =పరించుటకు, ధరకుల్ ఇభూ 

మికి, పో(దలంచుట = వెళ్లుట కిప్రపడుట, రయెజీ గ = తెలినికొని, రంభ జరంభ 

యచనెడియచ్చర, వ్మిసంభ సంరంభమును = దేవేందునియందున్న విశ్వాసాతి 

శయమును దిగనా డెక్ విడిచి పెకైను. అనయగా- నీలు తమభ ర్త లన్య 
శాంతఅ౧ గోరుచున్నప్పు డది సపింపకం [గోధము ఐహీంచియుండుట స్వభా 

వము. గావున దేవేందుడు దమ పె నున్నకూరిమిని విడిచి దమయంతిని నోరి 

నట్లు తెలినికొని యరేన్నిపె. బూర్చమందున్న విశ్చాసమును వికి చి పెట్టినదని 

భావము. మతీయు దమయంతియని చెప్పక యపనినాథతనయ యనివెప్పుట చే 

మర్త ట్ర్ మినియని తోచును శాన తమకం“ మర్త శ బీ) నాధిక్యము 

గలిగినదని యచ్చరలకు( జీన్నతీనమును మచ్చరి మును గలి గెనని తెలియ(దగినదిః 

మంజుఘోవ=మంజుఘాోవు యనునచ్చర, మానరోనముక్ = (పణయకోప 

మును పూనెక్ = పొంచెను. తిలో తమకుక = తిలోత్తమ యనుదానికి మ 

దిక్ జఇమనంబిన, ఉ త్రలపాటు=ల్"టుపాటు, లేక మనోదు॥ఖము, తిళుక్ 

లక్ (ప కాళిం చెను-అవలగా నధికమాయెననుట. |పమోచ=[పమోచ యను న 

చ్చర, (పమ్లానభి "సము= వెల వెలపోవుటను, ఒందెక్ =పొంటెను. ఊర్వళి సాధా 

గృృగర్వంబు =ఊర్వ శిగొక ్క. సౌందర్భాతిశ యము, పొరివోయొక జనశళిం చెను. 

ఆనా లోకములలో దనకంకు నధిక సౌందర్యవంతు రాలు లేదని తిరుగుచున్న 

ఊర్వశియొక్క_గర్వ మంత మొందెను.హగణీ = వారిణియనునడ, సం తాపాన్ని కిక 

ఇసంతౌపమను నగ్ని హో, త్రమునకు,ఆరణి = ఆగ్నీమంధన కాష్టము,ఆయె్ అఆ 

య్యెను.అన6౫ా సం తౌపంబునకు న్దానభూరే మైనదనుట.ఘృతాచిజఘృ తౌ చియ 

నువది.పంతక = దుఃఖము చే, మేనుజశరీరమును, పొన్చుమౌందక్ ఆశీ య్యయందు, 

వై చెల =పడ వై చెను-అన(గా విచారముచే/ బరుండెనని భావము. మేనకస 

వ్యానము= మేనక యొక్క. గౌరవము, ఊనమయ్యెక =తగర్గిపోయొను. తక్కు (గల 

వారలు, అచ్బ్చరలు=మిగిలిన దేవతా న్ల్రీలు, ఆలనీ=ఆయాసమును బొంది, సౌ 
లనీ జవవార ౯ జెంది, (ప్రాణము _క్లీయ=|పాణములు విదుచుటయే యు కాజ 

ఉపాయముగా, అనుమతిం చరి = ఆంగీక రిం చిరి. ఈ చెప్పుట చే దమయంతి దేవతా 

శ్రీ్రఎలకం కె నధిక సొందర్యపంతు రాలని; జెలియవచ్చుచున్న ది. 
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తౌ. దేవతా నీ లైన తమకు పల్గభు..డైన బేవేందుండే మౌనవక్ న్యక యగు 

దమయంతిని. దనంత6 చాచి హింపయబూని భూలోకంబునకు( బోవునని “తెలిసీ 

కొని సూర్య నిందున్నిపె విశ్చాసమునుంచి వివారించురంభ యావిశ్వాసమును 

విడిచిపపె క్రైను. మంజుఘోస. (పణయకోపమును వహించెను. తిలో తమ దుఃఖ 

మును6 బొంటెను. (పమఘోచ తెలతెలపో యను. ఊర్వళి తాను సాందర్యవంతు 

రా లన్నగర్వము పిడి చిపెళ్తైను. హరిణి సంతాపమున క ధీనురాలయ్యెను. మృ 

తాచి దుఖాతిశయముచే శయనశించెను. మేనక తనగొరవము నశళించినదని 

దుశిఖించెను, కక్కు.6(గల యచ్చరలందణు దుకఖాతిశయయు చే నలసి మర్ల ల్లి 

(పౌ౭ములను విడుచుశే యుపాయముగా. దలంచియుండిక. 

న. ఇట్లు దంభారి విశ్వంభ రాభుననంబునకుం బోవ సమకట్టి కట్టా 

యితేం బయ్యె. అతనితోడంగూడం బావకప రేత రాజపాశపా 
ణులు పయనం బె రి. అస్తు డప్పురఎద రాదిబ్బందారక చతుష్ట 

యంబు నున్నాడి (పోడ లగువేల్పుం జేడేయలచేత దమయం 
తికిం గానుకలుగా నిగూఢ* సకారంబున మందారకునువు 

చాముంబులు మొనలుగా బేవళోకంబునం గలవ స్తువులు 

పంచిరి యనంతరంబ. 87 

టీ. ఇట్లు, జంభారి = జంభాసురుని. జంపీనవాండు-అనంగా దేవేందు(డుు 

విశ్వంభ రాభుపనంబునకుక =భూలోక మునక్కుపోవక , సమకొట్టై=[పయత్ని ంచి, 

కట్టాయితం బయ్యక్ =సిద్ధప డెను.ఆకనితో డల్ = ఆదేవేందునితోలహడ, పా 

వక... పాణులు-పాపక = అస్నియు, పళేతరాజ = యముడు, పాశ పాణులు 

=పరుణు?డు, ఆన6గా - పహ్నీ యమప్ణులని యు, ఎినంబయిరి=|పయా 

ణమయిరి అప్పుడు, అప్పురంద రాదిబ్బందారక చతుష్టయంబు = దేవేం్యదుండు 

మొదలగు నలువురు దేపతలు, మున్నాడిజముందుగా, (పోడలగు వేల్పు చేడియల చే 

6౯ =|పౌథులైె న దేవతా శాంతలేక, దమయంతి కిల, కానుకలు గాజ బహుమూ 

నములు గా) నిగూఢ పకారంబునక్ ఇ రవాస్యముశ్యా మందారకుసుమచామము. 

18 
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లు = మందార పువ్నమాలికల్కు మొదలుగా = మొదలె న,దేవళోకంబునంగ 

లవసువుల్కు పంచిరిజ పంపిరి, ఆనంతరం బ౭పీ మట. సెపద్యముతో నన్వయము. 

శా, ఆదిక్సాలురు దివ్య కాంచనవిమాశ నారూఢు లై సమదా 

పాది వూమతే రంగిణేలవారి కా $ పర్యంత వాతంబు (ప్ర 
చ్వీచాంభకపృసతంబులం గముపంగాకే శీభుంంబయే తెంచిరా 
వ్లోదంబొప్పవనుంధ రాస్థలిక మ] ర పవాతే ముల్ గొల్వంగన్, 

టీ. ఆదిక్చాలురు = ఆయిం దౌగ్ని యమసరుణులు, చెస్టకాంచనవిమానా 

రూఢు లై =మనోనార మైన బంగాయువిమానముల పె నధిక్టించినవా వై; సమద... 

వాతేంబు - సమ్మదజసంతోవమునుు ఆపాది=క లిగించుచున్న, వ్యోమతరంగిణీ 
=గంగానదియొక్మ_, లవారికా ఆ (పవావాములయొక్క_, పర్యంత = (పాంతే 

ములనుండివచ్చు, వాలేంబు=గాలిీ, (పన్నేదాంభ $పృహపతంబులక్ = చెమట 

బిందువులను, కముప6 గార్ = నళింప(జేయుచుండ (6 గా, అమ ర ఫ(వారీముల్ = 

బేవతాసమూవాములు, కొల్టంగక్ అ సేవించుచుండ (గా, ఆహ్లాద ంబు= సంతో 

పము, ఒప్పక = ఒప్పునట్లుగా, వసుంధ రాస్థలికిక = భూమికి, శీఘమంంబవ= 

వేగముగా నె, ఏ తెంచిరి*=పచ్చిరి. 

శా. ఆ టిం దాదిది క్పాలురు విమానము పె నధిపనీంచి గంశగానదినుండి 

వచ్చుచల్ల ని మెల్ల గాడ్సులు చెమటల నళింప(జేయుచుండంగా దేవతలు చేవించు 

చుండగా మిక్కిలి సంతోవముం జెంది భూలోకమునకు వేగముగా వచ్చిరి. 

వ. ఇట్లు గగనంబు డిగ్గి యమరులు సజలజలధర ధ్వానగంభీరం 

బై దూరంబున నుండి వీతెంచునొక్క(మోంత యాలకించి 
యిది' యేమి ఘోపషంబొకో యని యద్దిక్కు. గనుంగొనునప్పు 
డు నిస్వన(శుతిసహోపయాతం బై నరథంబునందు. 39 

ట్. ఇట్లు, గగనంబు, డీగ్టిఐఅోకాళ మూనుండి దిగివచ్చి, ఆమరులు= దేవతలు, 

సజల... గంధీరంటై -సజల= జలముతో (గూడిన, జలధర = మేఘముయొకా, 

జజకీరీన (7 సల్ శాల మేఘయుయొక్ ్క_, యనుట, ధ్వానజగర్జవ లె నే గంభీరం 
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చె =గొప్పదై, దూరంబుననుండి, వీతెంచునొక ,.( మోక ఎవచ్చు చున్న యొక 

ధ్వని, ఆలకీంచిజవిని, ఇది, ఏ మిఘాగేనంబు + ఓకో= =ఇదిఏమిచప్పుడోయని, అద్ది 

క్కు_=ఆధ్యనివచుు చున్న చెసకు, కనుంగొనునప్పుడు = చూచుచున్న సుం 

బున, నిస్వన, శుతిసహోపయాతంబు - నిస్వన=ధ్వ్యనియొక్క_, (శుతి=వినికితో, 
సహోపయాతంబు = కూడివచ్చునడి_అన(గా రథధ్వని విన(బడిన కాలమంచే 

రథముకూడ వచ్చియున్నదని భావము. ఈ చెప్పుటవలన రథముయొక్క_ వేగా 
తిశయము తెల్లమగుదున్నది. ఐనరథంబునందుక్ = ఐనట్టైరథము -వెని, అని పె 

పద్య ముతో నన్న యము. 

ఉ. కాంచిరి నిర్గ రేశ్వరు లశఖండిత రూపవిలాససంపద€ 

వంచిత పంచ బౌణుం డగుశేవాని సమంచితసార ధీరతం 

గాంచనభు చరంబునకు $ గాదిలి నెచ్చెలి యెనవాని ని 

ర్వంచితె దానశక్షి సురశరత్నము. బోలెడువాని నైషథున్. 40 
ట్. నిర్ణ కేశ పరులు = ఇందాగ్ని యమవరుణులు, ఆఖండితరూపవిలాససం 

పద౯్ _ అఖండితీ =తక్కువగాని, రూపజ సౌందర్యముయొక్క్యయం, ఏలాస= 

కాంతియుక్కు_ యు, సంపదక్ = సమృద్ధి చే, వంచిత , ., ఆగువానిళ -వంచిత్ ఆ 

జయింప( బడిన, పంచ బాణుడు మన్న భుండుగలవాండు, ఆగు వానిక్ ౫ ఐనట్లిచా 

నిని సమంచితిపసారధీరత౯ = సమంచిత = ఒప్పుచున్న, సార = నిగ్గయిన, 

ధీరత౯ = థై ర్యగుణము చే, కాంచనభూధరంబునకుక్ ఇ బంగారుకొండకు, 

గాదిలి నచ్చెలి = నచ్చిన స్నేహితు(డు, ఐనవానిని=ఐనట్టివానిని, నిర్వంచిత దా 

నళీక్తిః -నిర్బంచిత ౫ కపటములేని, చానళ క్ = దానమందున్న సామర్థ ట్టి 

ముచే, సురరత్నముక = చింతామణిన్తి పో లెడువానిక్ = అనుకరించువానిసి, 
లేక సరియైన వానిని నై మధుక్ ఎనలమహీధవుని;, కాంచిరిజ చూచిరి. 

కా ఆయింద్రాడి దిశ్చాలురు మన ఛునితో సరిమెనరూపసంపదల గల 
వాడును బం గాముకొండతో సరియైన భ్ ధైర్యగుణ ముగల చా౭డును, చింతామణి 
తో సదృశ మెనదానగుణము గలవాండును నగునలమహారాజును జూచిరి. 

వ. కాంచి వమఖుం డతనితరుణత్వంబునకు నిబిడం బగుజడభూ 
యంబును లులాయధ్వజుం డతనిరూపభధేయంబునకు ధూమ 



276 కృంగారనై షధము 

లత్వంబును వై శ్వానరుం డతని మైశ్వర్యుంబునకుం బరి 

తాొపంబును సు తాముం డతనికానునీయకంబునకుం జూపో 

పమియును నిక్క_ం౦బుగా వహించి. 41 

టీ. కాంచి=అట్లు నలునింజాచి, ఐకుణుండు=వరుణచేవుండు, ఆకనికరుణ 
త్వమునకుక =అతని మౌవన మునకు, నిబిడంబగు జదట్టమైన, జడభూయంబును = 

జడత్వమును - లేక స్తంభాఖ్య సాత్విక ఫాప మును అనలా- తారుణ్యభూషిత మైన 

నలునిరూపమునుజూచి వమణుం డవ్చెరుపడి _సంభాళ్ళతి నొండెననుట, వరు 

ణుండు జలపతిణగాన జడభూయమన(౫ లడల క భేదమునుబట్టి జలభూయ 

మును ఆనయగా ఉదక రూపత్వమును బొందినాడని ఫావము. లులాయ 

ధ్యజాండు=మహీవ మే ధ్యజముగాగలవాయడు - అనగా యముడు అక? 

రూప భేయంబునకుక =(పళ స్తమెన సౌందర్యంబునకు,ధూమలత్వంబును= మిక్కి 

లి నల్లందనమాన్కు ఆనంగా యముడు నలునిసౌందర్యమును జూచి యచ్చెరువడి 

వెవర్ల స్యమును బొంది నల్ల నివాలడై కాలు(డని యిప్పటికిని బిలువ(బడుచున్నా 6 

డని భావము. ఇట క వీశ్వరుండు యమునకు స్వభాఐసీద్ధ మగు నల్ల ౧దనమును నల 

మహారాజు సౌందర్యముజూచి య చ్చెరుపడి వై పర్ణ కము నొందుటవలన నే కలిగి 

నదని యూపొంచినాండు. వె శ్వానరుండు= అన్ని హో తుండు, ఆతనియైశ్చర్య 

మునకుక , పరితొపంబును=సంతౌాపంబును, ఇట(గవివరుండు వహ్ని క స్వాభా 

వికథ రమగు సంతౌపమును నలుని వైశ్వర్యంబుజూచి సహీంపలేకి పోవుట చే. 

గలిగిన టూహించె. సుతాముండు = దేవేగదుండు, అకని కామనీయకం 

బునకుక = అత నియొక్కక మసీయత్వ్య మునకు, చాపోపమియు౯్ =మచ్చిర మును, 

వేయికన్నులకును (వేంగగుటయని భావము, నిక్కంంబుగాక్ =నిజము గా,వహీం 

చి= దొలిచి,యని పెపద్యముతో నన్వయము. 

మ. (శుతపూర్వం బగువిశ్వమోహనక భాశశోభావి శేషంబు స 
మృతినూహీంపంగ. జాయనాజుట యుగ బేశమంహాత్మ లో(గీలుకో 

నితండె నైపధు. డంచు నొండొరులతో 1 నేశాంత మొమొ్యయ్య నా 

తత్ర మన్యు పముఖామరుల్ మునుకుచుం $ జర్చించిరుత గాంఠ్ తోన్. 

టీ. (శుఠరపూర ప్రంబు=పూర స్రముందడు వినంబడియున్నది, అగు. .. విశేషంబు- 
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ఆగు=ఆయిన, విశ్వ=[పపంచమునకు,'మోవహానక భా శోభా= మోవాము పుట్టిం చెడు 
కాంతిసమృగ్ధియొక_,వి శేవంబు౯ = అతిళశయమును, సమ్మతి =మనస్సునందు, 

ఊహింపంగక =ఆలోచింపంగాచాయవాటుట యుక =సరిపోలు టంబట్టి, అన 

ా-అతనిసౌంద ర్యాతిశ యము తౌము పూర్వమువినియున్ననలమహారాజు సౌంద 

ర్యాతిశ యుముఐ లె నే యుండుటంబట్టై యనుట, (పేమంబు,ఆ త్రీలో  జమనస్సు 

లో, కీలుకోళ =తీగులొ్మ.నుచుండ, అన (గా-(పేమజనింప (౫ా వనియర్ ము ఆశ 

గమన్ను(పయుఖామగుల్ = దేవేందుండు మొవలుగాగలదేఐతలు, ఉత్కంఠ 

ఛో౯ =తవాతవాతో , మూనుకుచుక =ఆరాటపడుచు, ఇత (డే = ఈ రాజకుమారు6 

డే, నె పధుండు=నలమహి రాజు, అంచుక =అనుచు, ఒండొరులతోక౯ా = ఒకరి 
తోనొకరు, ఏకాంతము=రవాస్యముగా, ఒయ్యొయ్యక్- = మెల్లమెల్లగా, చర్చిం 
చెరి = (పో ఇంచికొనిరి. 

తౌ. అంచ్చు చున్న రాజఖమారుని సౌందర్య ము పూర్వము తాము వినియు 

న్నృనలనుహో ౦"జుసాందర్యమువ లెనే యుండుటంబట్టై నలుండని నిశ్చయించుకొని 

యతెనయందు (6 (బేమ జనించుచుండ (7౫ సం దాదిదేసతలు వేడుక పడుచు నితంజే 

నలమహారా జని తమలో౭గాము రవాస్యముగా( (బసంగించుకొనిరి. 

వ ఇట్లు విమర్శించుచుండ. 48 

శే, విమలతిరదివ్యగగనయాశనముల మాద 

ధరణి. గెలు నున్న యాదిగీ $శ్వరులం జూచి 

యద్భు తా. కాంత చిత్తు. డై $ యధిపనుతుండు 

చేర జను దెంచి యంతంతం $ చేరు డిగ్గె. 44 
టీ. విమల ...మో(దల్ - విమలతీరజమిక్కి.లి నిర్శలములయిన, దిష్యజదేః 

తాసంబంధ మెన, గగనయానములమో(ద౯ =ఆ కాళ వమానములమి6ద్యధరణిక్ 

=భూమిపెని కొలువున్న =సభ చేసియున్న, ఆదిగీశ్వరులక్ = ఆయస్ష ది క్పాల 

రను చూచి, అధిపసుకు(డు= రాజకుమారుండు(నలుఃడనుట)) అద్భుత+ఆ(కా 
తచిత్తు..డ్రైఐ ఆశ్ర ర్యము చే6 (గమ్మకొనంబడిన మనసుకలవా౭డై, ఆంతంతేక: 

(శ్రమ్మకనుము గ్యా చేరక 4+ చనుబెంచి = దగ్గఆగా వచ్చి, లేరుక్ = ర 
మును, డిగాక్ =ది గను. 
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తా. మిక్కిలి (పకాశమానములైన యాకాళవిమానముల పెని భూ మికిమో 6 

దుగానభచేసి యున్నయాయస్షదిక్సాలురను జూచి నలు. డాశ్చర్యమగ్నుండె 

వారల సమీపించి తేరు డి7ను. 

వ. ఇవ్విధంబున రథంబు డిగ్గి మూర్తం బై నరామణీయక గుణా 

ద్వయ వాదంబునుం బోని యమ్మేదినీరమణుండు ను_తామాది 
విబుధ రాజచతుష్టయంబునకు నభివాదనం బౌచరించి. పాంజ 

లియె పార్శ గంబున నిలిచి యుండె. షు ను లతనిం 

షు దమయంతీనిరాశంబు లే నయాశయం౦బులతోం. బరస స్ప 

రముఖావలోకనంబులు చేసిరి. అప్పుడు వంచనాక పటనాటక 

సూ(తధారుం డై నసునానీరుం డాన్భపకుమారున కి ట్లనియె. 
టీ. ఇవ్విధంబునక = ఈతీరున, రథంబు, డిని, మూ రంబై న = మూరీభ విం 

చిన, రామణీయక = సౌందర్యమ నెడు, గుణ=గు ణమునకు, అద్వయ= ఒక్కాటియే 

యనెడు, వాదంబునుంబోని = వాదంబువలెనున్న, లేక, రామణీయక గుణ = 

సౌందర్వగుణమయునకు, ఆద్యయవాదంబునుబోని=ఆదై వ్రలే వాదము వలెనున్న, 

ఆ వ్యేదినీరమణుండు 2౭ అఆనలమహారాజు (అఆనలాం (దిలోకై క సొందర్యపంతు6 

చన నలమహారాజనుట), సు(తౌమా.. చతువ్హ్రయంబునకుక _ స్నుతౌమాది = 

జేవేందుండు లోనుగాల, విబుధరాజచతుష్టయంబునకుక = అనల్టురు 

సురరాజాలకున్కు ఆభివందనము = నమస్కారము, ఆచరించి= చేసీ [పాం 

జలియై = కట్టంబడిన చేతులుగలవా(డై, పార్శ్వంబునక్. = (పక్కను, 

నిలిచియుం డెక౯ , అయ్యమృతాళనులు = అమృత మే భోజనముగాంగల వారు 

(ఆదేవరలనుట్స, అతనిక్ = అనలున్కి చూచి, దమయంతీనిరాశంబులు = 

దమయంతియందాళ లేనివి, ఐనయాశయంబులతో క = అయిన కోర్కు.ల 

తో (ఆఅనం౫ా నలుండు దమకంయు నధిక సౌందర్యవంతు(డై యుండుట 
జేసి దమయంతి నలునినే పరించుంగాని తమ్ము వరింప దని నిరాళు లై రనిభావము.) 
పరస్పరముఖాసలోకనంబునక = ఒండొరులముఖములను చూచుకొనుటను, 
చేసిరి, అప్పుడు వంచనా... న్యూతధారుండు- పంచనాజ మోసముతో ౧హడీన, 
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కపట=కపటమెడు, నాటక = నాటకమునక్కు నూ[తధారుండు= మేళ నాయ 

కుడు (ఆనయగానాటక మును సూత్రధారుడు న జివీంచునటులు కపటము నెడు 

నాటకమును నడీవీంచునూ[త ధారునివంటివాండనుట) అయిన, ఆసునానీరుండం 

ఇఆదే వేం దు(డు,ఆనృపకుమారునకు౯ = ఆనలునితో ) ఇట్లనియె క్ = ఇట్లు పలికెను, 

నీ. అన్న! యెవ్వరివాండశీవయ్య సేమమె? నీకు 
నై పధుం డనుబుద్ది శ నాకు బొడమె 

గా రాపు. జెలికాండు + వీర సేనుడు మాకు 

నొతని శేఖ నీ+శయందు. వోంచె 

నేమి కార్యము. నోరి శ యొట వ్రూవుచున్నాండ 

" సృడు నీచారి(త $ మేము విందు 

మెటు(గుదో నీను మీ మ్మిందణ లెస్సగా 

నెతు(గకుండిన నేమి *+ యెజి/గకొనుము 

"నే. దండపాణి యితం డనశేలుం డతండు 

వరుణుం డితం డేను నిర్ణరశేవల్ల భుండం 

బిండి తార్థంబు విను మేలేీచెక్కు_మాట 

లడ్డు లె నచ్చితిమి మము శ నాదరింపు. 46 

టీ, అన్న=ఓ సోదరుండా ! ఎవ్వరివాండపయ్య = ఎపరికమారుండపయ్య? 

నీకుక, చేమ మె= కుశలమా! నాకు, నై మధుండుజనలమహారా జూ, అనుబుద్ధి= 

ఆశెడీఠలంపు, పొడ మెక్ = పుట్టినది. అన( ా- నిన్ను (జాడ నలమహారాజ నెడి 

బుద్ధిని గలిగించుచున్నా వనుట, వీరచేను(డు ఇ వీర నేనమహారాజు, అనగా న 

లునితం[డియనుట, మాకు, జారాపుంజెలికాండు = ముద్దు న్నేపాతుండు, ఆతని 

'శీఖ= ఆతనిపోలిక, నీయందు, లోంవెక్ =కనంబటెను, అనగా -ఠం| డీగుణ 

ములు కుమారునియందుండుట సవాజము గనుక వీరనేనునిగుణంబులు నీయం దుం 

డుటంబట్టి నీవే నలమహారాజ వని భావించుచున్నామనుట్క, ఏమిశార్యముక్, 

కోరి= ఏ కార్యము నెపేశీంచి, ఎట పోవుచున్నా (డవు= ఎక్కడి కిపోవుచున్నా 6 
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డవు, ఏము= మేము, ఎపుడు ఇఎల్లపుడునుు నీచార్మిత్రముక్ =సీ పవ ర్తనమును, 

విందుము= వినుచుందుకు. నీవు, మమ్మిందఅక = మమృునందణిను 'లెస్సణాక = 

బాగుగా ఎటుంగుదు+.ఓ = ఎతుగుదువా? ఎటుంగక, ఊండినక౯్, ఏమిజఐఎ 

ఆం౮గకపోయినంబోనిమ్య, ఎణి(గకొనుము= తెలినీకొనుము. ఇర(డు,దండపాణిజ 

దండము పాణియందు. గలవాడు, - అనగా యముండనుట, అతిండు, అన 

లుండు=అగ్నిపరో తుండు, ఇతిండు, వరుణుండు=వరుణ దేవు (డు, ఏను= నేను, 

నిర్ణరవల్ల భుండక్ =దేవేందు(డను, పెక్కు_మాటలు= చాల వాక్యములు, ఏల=ఎం 

దుకు, పంత. ౦బును = ఫలి తార్థ మున్ను, వినుము = ఆలకింపుము, అర్గ లెవచ్చి 

తీమి= యాచకుల మైవచ్చితిమి, మముక్, ఆదరింపు=[పేమింపుము. 

చా. అయ్యా! నీ వెననికుమారుండవు? నీకుంగుశలమా; నాకు స్నేహిగు గెన 

వీర సేనమహా రాజుపోలిక ఏయందుండుటచే నీవు నలమహారాజవని యెంచుకొ 

నుచున్నవాండను. ఏకార్యముంగూర్చి యెచ్చటకింబోవుచున్నా వు? నీచాకిత 

ము నెల్లప్పుడును వినుచు నేయుందుము. నీవు మమ్మందజ నెజులగుదు వా! ౨ఆ౦€ 

గకుండినం జెప్పెదవినుము. ఇతడు మయుడు, ఇత. డగ్నిహోతు (డు, ఇర (డు 

సుణదేవు(డు, నేను దేవే్యదుండన్తు మాకోర్కి_వినుళు. "మేము యాచకులమై 

నీయొద్దకు వచ్చితిమి. మమ్ము (బేమింపుము. 

వ. మువూూ మ్మాత్రంబున మార్షఖేదనం బపనయించి కార్యని వే 

దనం బొన ర్చెద మని పలికి యభిధాకుశ లుం డై నయవ్విబుధ 

నాయకుం డూరకుండిన. 47 

టీ ముహూ ర్త్రమాతంబునక్ = రెండు గడియల కాలములో జ మార్చి ఖేద 

నంబు = మూర్దాయాసమును, అపనయించి=తొల(1ంచి, కార్యని వేదనంబు= శార్య 

ముయొక్క_ తెలుప్రుటను, ఒన ర్చెదము= చేసెద గు, అసిపలికి, అభి ధాకుళలుండు= 

మాటల నేర్చరి, వఐనయవ్విబుధ నాయకుండు = ఐనట్టి యూ దే వేందుండు, ఊర 

కుండిన = మిన్నకుందంగా, అం పెపద్యముతో నన్వయము. 
తే, అరి యను పేరు ఛెవి సోంకి+నంతమా[త 

బాదుకోం బులకించె న శీజ్జనవిభుండు 
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ఎజ్ అ (ఫావృపెణ్యపయోధర శే పభవ మైన 

గాలి ననిచిననీపవృశతుంబవో లె. 48 

టీ. ఆజ్ఞనవిభుండు= ఆనలమహా రాజు, అరి యను పేరు = “అర్థి ” యనెడు 

నామము, చెవిసో(కీన ౦తమా(త = చెవిని బడినంతమా[తమున నే | పాప షేణ్యజ 

వర్ష కాలసంబంధ మెన, పయోధర = మేఘము, (పభ వ= శారణమయుయ గాగ లది, 

ఐన గాలి౯ =నినట్టి గాలి చే, నసిచిననీపవృక్షంబువో లె౯ - ననిచిన= ఫపుష్పించిన, 

నీపవృకషంబపో లెక = కడిమివెట్టువలె నే జాదుకోక =దట్టముగా, ఫులకిం 

చెక్ = గగుర్చాటు చెందెను, 

తా. వర్ష కాల మేఘములపలన( గలిగిన గాలి చే బుష్పించినకడిమి చెట్టువ 

లె జీ నలమహా గాజు “అర్థి '” యనునామమును విన్న ంతమ్మాత్రయున*ీ సంతో 

పాతిళశయము చే సాందముగా. బులకీత మైనశరీరము గలవా6ంజణాయొను. 

వ, అధ 5 జో స 49 ఇట్లు సంతసిల్లీ భూనల్ల భుం డంతేర్ల్షతం౦ంబున 

టీ. ఇట్లు, సంతేసీల్లి = సంతోషించి, భూవల్లభుండు = నలమహోరాడా, 

అంతిర్గతంబునళ = మనస్సునందు, ఆని పెపద్యముతో నన్నయము. 
క. (తిదశులకును దుర్గభమె 

య రా 

మదధీనం బయినయట్ట $ మంచిపదార్గం 

బడి యెట్టిదొకొ_? వేమ 

రమొదనునొకో? యడిగినపుడ  యుచితంబునకున్. 50 
టీ. తీదశులకును = దేవతలకు గూడ,దుర్లభ మె= పొందశళ క్యయు శానిదై,మదధీ 

నంబు ఆయినకి = నాకు వశ మయియుండినట్రి,మంచిపదార్గ ము=|కేసమైనఐసువు, 
లు లు థి థి జం ఆది 

ఆడియెట్టిదొకొ్క- = అదియేడియొ, వేగ ను=కీఘము గా, అడి గన ఫుడ =ళోరిన ఫు బె 

ఉచిరేంబునక౯ = అర్హ కృత్యమునకు అనం గా నిట్టెస త్కార్యమునకు వినియో 

గింపననుట, ఒదవునొ కో =లభించునో( ఆనంగా లభించునో లభింపదో యనుట. 

తా. అమాశి! దేవతిలకుంగూడ దుర్గ భ మె మనువ్యుమ్మాతుడనైన నాకు 

పళ మైన చూమంచిప దార్థం బేది యుండునో? వా రడిగనయా పదార్థము నాకు 

వేగముగా లఫించునో లభింపదో ? 
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కే. అడిగినప్పుడ యిత్తు నేం + (బొణమైన 
నర్గిమా(త్రంబునకు ౨ వేడ్క $ నతిశయిల్ల 

నట్టియే నిం దుండంత వాం ఫ్ డాసపడిన 

నకట యేమిచ్చి పరితోవ శ మందువాండ, ర్! 
టీ, "జీను, అడీగినప్పుడ= ఆడిగినతర్భ ణ మే, వేడ్క.జకుతూవాలము, ఆతి 

శయిల్లక = అతిశయించునట్లు గా, ఆరి మాగ్రంబునకుక్- = సాధారణయా చకునకు. 

గూడ,(పాణమైనక్ ,ఇత్తును, ఆట్టియేను=ఆటువంటిదాత నై నయేను, ఇం దు6డంత 
వాండు= ఇం[దు(డంక గొప్పవాడు, ఆసపడినక్ = అ పేశ్నీంపంగా, ఏమిచ్చి= ఏ్ఫ 

స్తువునిచ్చి, పరితో సము= సంతసము,ఆందు వాండక్ '=పొందువాండను. అకట 
=ఆయ్యయో ! అనంగాం (బొణముకం కె (బియయును నధికమును నగునస్తువు 

లోకమున లేదు. సామాన్యు లడిగినప్పుడే యాపాణమ్మునైన య. 

ఇప్పు డిం్యదుండంతవాండు వచ్చినప్పుడు (పాణముకం లు నధికవీయమగువసు 

వు నీవలదా? అట్రెపస్తువు "నెట్లు సంపాదించి యిం[దునకీ చ్చి సంతోషి ంపంగలను? 

తా. పామాన్యు లైన యాచకులు నాదగ్గణు *శీతెంచి యాచించునప్రుడు వారికి 

నా(పాణ_మెన నర్పించుచుందును. ఆటుపంటిదాత నై న నేను తిలోకాధినాధు( 

డువచ్చి యాచించునపు డేవస్తు విచ్చువాండను; అకటా! ఎట్లు సంతోషము 
పొందువా(డను 

క, (పాణంబుకంకు భీమ 

మీోణిపతితనూజమిాంద? క్ట గూర్మి గలదు గీ 

రాష్ట్రణాధీ శ్వరుం డయ్యలి 

వేణి౯ మది గోరెనేని $ వేగము యిత్తున్. ర్2 
టీ, [పాణంబుకం మేక్ = జీపముకంకు, ఖమతోణిపతితనూజమిందక్ = 

భీమ రాజుకూ6తురై న దమయంతి వెని, కూర్తి=అనురాగము, కలదు. గీర్వాణా 

ధీశ్వరుండు ఇ దేవతలకు రాజగు నిందుండు, ఆయ్యలి వేణి౯ = తు మైదలవం 

టి జడగలయాదమయంతిని, మదికొ = మనసునందు, కోశరె"ేని = అెపేశీంచి 

నచో, వేగమజకీభుముగ్కా ఇత్తును, 



తా. నాకు (చాణంబులమిందనున్న _ేమకం కు దమయంతి యందున్న యా 

నురాగము మెండు. ఒకవేళ దేవేం దు జాదమయంతినే కోశెశేని యామెను 

శీళ్ళముగా నికును. 

కే, ఎద్దియొకొ వీరియభిలావ $ మెజు(గుభంగి 
నడుగకయ మున్న యీవి భాశగ్యంబుగా దె 

వాంఛ నెటింగి యు నర్ధార్థిీీవచనదై. న్య 

మౌత్తే సైరింపం జాలువా 4 డధమదాత. ర్ి 

టి. వీరియభి లాషము= యా-చికులై న విరియొక్కాకోర్కి; ఎజుగుభ ౦గి= తెలి 

నీకా నెడిరీతి, ఎద్దియొకొ = ఏచౌయుండునో -అనయా వీరియభిలావ మెట్లుగా 

చెలిసికోయగలనో "లియరాకున్నది. అడుగక అ+మున్ను + అ=యా చించుటకు 

ముండే, యీవిజదానమిచ్చుట, భాగ్యంబు గా దె=ఐఅదృస్టముకాదా! అనలా - 

అగుననుట, వాంద=యాచకునియొక్కకోర్కి, ఎ౨౧యుక౯ = తేలినీకొనియు, 

అర్థారివళన దై న్యము = ధనము(గోరువాసయొక్క._ వాక్యములందున్న దుఃఖము, 

లేక దీనల్నే ము, ఆగ్మె: =మనమునందు, సె రింపక్ = సెచుటకు, చాలునా 

డు=సమర్థు( డైన వాండు, ఆధమదారీ = అధ ము. బైన దాత, లేక జాతలలో నీచు 

డని యనివించుకొనునుం 

తా. లోకములో యాచించువారియభిలాషము ముందుగా. దెలినీకొనుటయు 

నట్టు 'తెలినికొని యాచకుడు యా దించుటకు ముందే యళిలావ నెజివేచ్చుటయు 

నదృష్త మేకదా! అటు గాక యాచికునియభిలాప, మె*ంగియు వానిదీనాలాపము 

లు విన సహీంచి వాం డడుగునంతదనుక విళంబము.ంజేయువా. డధమదాత 

యని యనివీంచుకొనును. 

చ. * కటికితనంబు బూని చటు+కాకువిడంబము. గూర్చి లజ్జా నం 

కటపడం జేసి యర్దిం గడులేగాతీయ వెట్టిన పాతేకం౦బు న 

క్క_ట తలుగంగంజాలునొకొశేకాలవిలంబము నాచరించి పీ 

మట దదభీప్సి తార్థము సశేమర్పణసియు[ ప్రదాతియెమ్మెయిక్ . 

జ కటుకందనంబు మాన్ని. 
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టీ. కటికితనంబు = కాళిన్యము, పూనిజపహీంచి, చటు కాకువిడంబముక్ - 

చటు =చటూ కుల చేతను శాకు=పామరో క్రుల చేతను విడంబముక్ ఆ పరిహాస 

మును, కూర్చి= కలిగించి అనంగా హేళనచేసియనుట, లజ్జక =నీస్త చే సంకట 

పడ్, చేసి=చబాధపొందునట్లుచేన్తి అనంగా మాటిమాటికి నడిగించుకొనుచు 

నందులకు (బత్యు త్తరములీయక కాశిన్యము పూనియుండి యాచకునకు సీగుగలి 

శించుచ్చు నట్టినిగ్లు చే నరికి బాధగలిగించియనుట, అర్థిక్ =యాచకని, కడు 

జమిక్కీ_లి, కాయ పెట్టినపాతకంబు ఇ యానకునికి మిగుల బాధగలిగించుట 

వలన జనించినపాపము, కాలవిలంబముక్ = ఆలస్యమున్యు, ఆచరించి = చెసి, 

సిమటక్ = తరువాత్, తదభీష్సి తార్థయు ఆ మాచికుని కిన్హమయినకోరికి, 

సమర్పణము ఇ ఇచ్చుటకు, చేయు ప్రదాత హు చాడియట్లిధాకి, అన గా 

యాచకునికోర్సి_ నెఆవే ర్పెటుదాత యనుట, ఎమ్మెయిక్ := ఏవిధముచేతైనను, 

అక్క_ట!=-అమయ్యయ్యా! తిలుగంగక్ చాలు + ఒకొ=నివారణ చెసీకొనల 

లా? అన. గానప్ర్టపాపమును బొ (గొట్టుకొనుటకు( (వాయళ్ళ్చి దులయిన 

it 

లేశకారణమున6 బాపరు తొలగించుకోలే(డనుట. 

తా. మనస్సునల ఇాకిన్యము వహించి మిథ్యాస్తోతముల చాను బామగోక్తు 

లచేతను యాచకుని బరివాసించి మూజటిమాటి కడిగించుకొసుదు నత! స్స్పుగల్ 

గెంచి బాధ పెట్టుచుండినందుపలన( గలిగిన పాపమును దాత, తరువాత నాయా 

చకునిసంపూర్ణ మనోరఘం జేసినను నెస్నిక ప్ర ముల జెందిననువొల ( గించుకొన లేయడు, 

చ. కమలము పంకనంకరవిశగర్పిత్త నుర్గ ముగాడు నిల్వంగాం 

గమలకు నంచు నెంత యును $ గాతుక మిం వెనలార నర్ధిదోః 
కమలము నిర్శలంబు నతిశీగాఢవివేకులు తె ద్విహోరన 

ద్మముగ నొన ( రు ర్యపతిమ $ దానక ళాకలనాధురీణతన్. కళ్ 
తే 3ములకుక = లక్షీ దేవికి, పంక సంక రవి? is తము _ పంక = బురుద 

యొక్క, Tee హా వ విగ రి తము=నిందింప(బ'డెడు, కమలము= 

పద్మము, నిల్వలగాజనిల్చుటకు, అర్హ్హముగాదు=తగ దు,అంచుక =జఅనిపలుకుచు, 

ఎంత యుక్ = మిక్కి_లీ, కౌతుక ము= వేడుక్కఇంఫు, ఎసలారక్ జవృద్ధిం బెందున 
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టగా, నిర్ రలంబు =పంక రహీత మైన, అర దోశికమలము = యాచకునియొక్క 

రపద్య యును, అతిగాఢవి వేషలు- మక! గొప్పబుద్ధిగలవారు, ఆప్రతిమ ... 

స ఆ పతిమ= సాటిలేని చానక ళా =దానలాతుర్యమ నెడు, కలనా 

కార్యముయొక-, ధురీణతళ్- ఒభారవావాకర్యమయు బే, అనంగా - విశేసుముగా 

చానముచేయుట వే ననుట, తిద్పిహారసద్మ ంబుగక్ -రేత్ = ఆలన్షీ దేవికి, విహార 
నద ద యుగల్ = క్రీ ాభపనముగా, ఒన రురు= చేయుదును అనం గా-బుద్ధిమంతులు 

తీదుసంపదలను కేవలము యాచకులనిమి త్త మే వ్యయము చేయుదురని యర్థము, 

లా, బుద్ధిమంతులు, బుగుద చే మిళికిమైనప పద దము లక్షీ దేవికి నివాసస్థలమగుట 

కర్త గుగాదని త ౧ గొప్పవేడుక చే పాటిలేనిదానములం జేయందలంచి యా 

లక క్ నల్ మవ ధయూచకుని కరప ద మును (క్రీడాభవనము గ( జేయుచుందురు. 

ఉ. దానక శాకలాపసము కడంపీత సారవి చేక సంపదళా 

మానితియా చమానజనశమానసనృ త్త సభిపూ ర్తి బుది యె 

వ్యానికి లే దొకింత యును $ వాండొకచుండు భరంబుధా।తికిం 

గానలు గావుశే లములుశేగావుపయోధులు గావు భారముల్, 

టీ, దాన,,..సంపదక- దాన=వితేరిణగుణమందున్న, క శౌ=చాతుర్యముల 

యొక్క, కలాప= సమానాముచే, సముదంచిత= పకాశించుచున్న, సార= 

ని వీని వివేకసంపదక్ =జ్ఞానసమృద్ధిచే, లేక, దానకళా = దానచాతుర్యమ 

చెడు, Ho ల SS, సముదంచిక = పకొశమానమైన, సార=దృఢ 

మైన, వివేక సంపద ఇడ్జాన సమృగ్ధి చే (అనంగా చెల్ల పుడు దానమే చేయుచుం 

డవలయున నెడు జ్ఞానము చేననుట 0; మానితి __, బుద్ధి - మానితే = గారవారు రు లైన 

యా నమానజన =యాచకులయొకి ౧) మానస=మనస్స్నునందు, వృ త్రిజఉన్నకోరి 

కోను, అభిఫూ ర్తి =ండింపవ లెన నెడు, బుద్ధి =తెలయప్రు, ఒకింత యును=కొం చెమై 

నను, ఎవ్యానికిక = ఎవనికి, లేదు లేదొ, వాండొకరుండు= వాండొక్కండే, ధాతి 

క్రికొ = భూమికి, భరంబు=బరువు, కానలు= అడవులు, భౌరయుల్ =బరువై నవి, 

శావు, “కౌలముల్ = పర్వతములు, భారముల్ , కావు, పయోధులు=సము(దము 

లు ఫారముల్ , కావు. 
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శా. లోకములో? గొనియాడ(దగిన వితరణగుణము కలవాడై తన్ను యా 

చించుచున్నయాచకులయొక్క_ కో ర్కులను నెణ వేర్చవలయు నన్న బుద్ధి యెష 
నికి కలుగదో వాండొకండే భూమికి భారను కలిగించువాండు, కాని యట్లు 

పర్వతేయులె నను, వనము లై నను, సమ్ముదములెనను భూమికి భారమును గలిగింప 

చీరవు. 

తే, తలంప నధమర్షుగిడొకండు (పశేదానపా[త 

మిచట నొక్క_టి గొని పూంద$ నిచ్చు. గోటి 

నుకృతసంపదం బారలాశేకికకునీద 

మాసపడునారి కిదియ బే శ హార మరయ. ర్7 

టీ. తలంపక్ =ఆలోచింప(గ, (పదాన పాతము= దానమున కరు డగు, ఆధ 

మర్హండు =బుణము ఫుచ్చుకొన్న వాఃడు(అనగాయాచకుడనుట), ఒక క్కుఇచ 

టక = ఈలోకమందు, ఒకటి=ఒక దానిని, కొని= పుచ్చుకొని మిందక్ =పర 
లోకమునందు, కేటి =కోటిగుణిత "మైన దానిని, ఇచ్చుక్ ,సుకృక సంపద౯" = 

పుణ్యసంపద చే, పారలౌకికకునీదము = పరలోకసంబంధ మైన వడ్డి బతుకు లేక 
బీవనోపాయమునుు ఆసపడుభారికిక = అపేక్షీంచువారకి, అరయక్= ఆలోచిం 
పంగ్యాఇదియజ= ఇదే(యాసక్షులకు దానముచేయుట యే), బేహారయు= ప్యపహారము. 

తా. బుణము పుచ్చుకొనువాండు కొంతమూలధన మును తీసికొని దానిని 
వడ్డి తో (గూడ నిచి సృ వేయును. అటే యాకు డీలోక మందు నొక్కో_టి 

దీసికొని దాతకు దానిని కోటిగుణితముగాంజేసీ పరలోకముం దిచ్చుచుండును. 
పరలోక సంబంధ మైన వడ్డీ బతుకు న పేశీంచువారికి యాచకులకుదానముే 

యుట యొక వ్యవహారముపంటి దే. కనుక యాచకులకు దానము చేయవలయును. 

వ. అని ముహూర్త మా(తంబు చింతించి యానిషధ రాజు (పస 
న్నముఖుం డై యారు ఖుల కి ట్లనియె, 58 

టీ, అని, ముహారా _ర్రమ్మాకొంబు=ముహూ ర్తకాలము, చింతించి, ఆనినధ 

* ఇట “డొక్కుపధానమ్మాత మిదట నొక్ళటిగొన' "అని (వా, ప 
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రాజు=అనలుడ్చు పసన్న ముఖుండై ఇనగు మోముగల వా€ డై, ఆబరి వ్ర ర్తుఖులకుక 

ఇజఆదేవకఠలకు, ఇట్లనిరయెను. 

లే, జన్యదసక ౦బులకు భీదశ$శంక చేదు 

"దేవా మన్నజ మిందు సంశజేహ మెద్ది 
మోర లమృతాశు లమృతంబు $ మిమ్ము జూడ 
దృష్తి పి సంపద నొంది నుశద్వీకణములు 59 

టీ. జన్యజనకంబులకుక ౬ జన్య= కార్యమునకును, జనకంబులకుక్ = కార 

ణములకును, భేదళంక = భేదముకలద నెడుసందియము లేదు, దచేవాము=-ఈళరీ 

రము, అన్నజము = అన్నము తినుటపలన పరిణమించినది, ఇందుక ఇ ఈ చెప్పిన 

విషయమందు, 'ఇ శేవాముఆ సంళయము ఎద్ది= ఏదికలదు (అనంగా నెంతమ్మాత్ర 

ము సందేహము లేదనుట), మారల్కుఅమృ తౌశులు = ఆమృతే మే యన్నముగాంగల 

వారు, అమృతంబు= అమృతన్వరూఫు త్రై న (అనంగా నమృత మే యన్న ముగా 

గలవారగుటచే నందుపలన పరిణమించిన మిదేవాము అమృతమయమని యన 

వచ్చుననియర్థ ము), మిమ్ముక , చూడక = చూడగా మద్వీషీణములు=నా 

చూపులు, తృ వ్రీనసంపదక్ = విస్తార మైనతృ ప్పిన, ఒందెను= పొందినవి. 

తా. ఓ దేవతలారా! కార్య-శారణములకు 'భేదములేదుగనుక నన్నముచే వృద్ధి 

బొందెనశరీరమునకు నన్నమునకు భేదముండదు. అందువలన నమృ తాహారు లై న 

మిళరీరమునకును నమృతమునకును భేదముండదు గనుక మియును జూచిన యం 

తేమ్మాతమున నే నాచూఫు లమృుతమునందు6 దానమాడుటవలన€ గలిగినసుఖ 

ము ననుభవించుచున్నవి. 

తే, ఏను చేసిన పుణ్యంబు $ లెట్టివ్రెక్కొ 

ఫలిత మయ్యెను మత్పూర్వశపరమతపము 

లింతకల్యాణకరమానె శ యీదినంబు 

కాతుకం 'బొర దర్శింపం 3 గంటి మిమ్ము. 60 
టీ. ఏను, చేసిన పుణ్యంబులు = "చేసినటువంటి పుణ్య కార్యములు, ఎట్టివొ 
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కొ. = ఎటువంటివోకదా, మత్పూర్య... తపములు-మత్ = నాయొక్క, 

వూర్వజ పూర్వజన్మమందుచేయంబడిన్య పరమ = గొప్పనైన, లతేపములుఇరేప 

స్సులు, ఫలితమయ్యెను = ఫలించెను. ఈదినంబు = ఈదినము, ఇంతేక ల్యాణ 

కరము= ఇంతమంగళ ముకలిగిందునది జె నెజఅగునా? (అనలా ఈదినమిట్టి 

సుదినమగునని యెజుంగననుట). కాతుక ంబు= వేడుక, ఆరక =నిండునట్లుగా, 

మిమ్ముక్ ,దర్శింపక్. కంటిని= చూడలోంటిని. 

తా. నేను బూర్యమం దెక్టి సుకృతము జేసీకొంటినోకదా ' నాపూర్వతీప 

ము ఫలిం చెను. మివంటిమనోత్తులను శీను గంటిని. చేయడు సుదినము. ఈదినమిట్టి 

మంగళ పద మైనదని యెజు6” నెతినిగా.. 

చ. నలువు దలిర్ప సర్వసవాశీన(నతజన్మము లై నక ర్యముల్ 
ఫలితములయ్యెగావలయు+ భాగ్యము వెంపునభూత ఛా తికి౯ 

లలితము లై నపాదక మీలంబుల నర్చన మాచరింప(గా( 

దలంయులె వేల్పులార 1(పమశేదంబున మోరటుగాక తిక్కినన్ 
టీ. నలువు -- ఒష్బిదము, తోలిర్పక = (పకాశళించునట్లుగాసర్వ,.. జన్మ 

ములు-సర్భ=సమ _స్తమయిన యసమానములన్క సహన = సహించుటయ నెడు, 

(వత జనియమముపలన, జవ్మములు = ఫుట్టనవి, అయిన: ర్శయుల్ = అయినట్టిసు 

కృళంబులు (అనలా భూమి సమ _సమయినజంతు జాలమును, తీత్క్హ్తి మయిన 

యవమానమును, సహించుటయే యొక పతేముగా(గలదయి సర స్రంసనా యని పే 

రొందినది, అట్టిసు వ్రతము నాచరించుటవలన( గలిగినపుణ్యములని యర్థమ్బు, భా 

గ్యముపెంప్రునవక = అదృస్తముయొక్కయతిశయము చే, ఫలితములు= పరిపాక 

మును జెందెనవి అయ్యెంగావలయును = అయినవికా(బోలు (అనగా భూదేవి 

యొక్క..భ "గ్యములు ఫలించి యుండవచ్చు నని యర్థము), వేల్పులార=ఆటు గాక, 

రక్కినక ఇ నేను చెప్పినట్లు కానిచో, మిరు, లలితములు= సుందరములు, అయిన 

పొదకమలంబులక్ = అయినట్టిమిపాదములనెకు పద్ధములచేత, భూతధా 

(తికి =భూతములకు౬ బెంపుడుళల్లి వంటిదియగు భూ జేవికిి (పమదంబునక్ ఆ 

'నంతసంబుచే, ఆర గో నముజపూజను, ఆచరింపంగాక్ = చేయుటకు, తలంతు రె 
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వూనుకొందురా? (ఆన౮గా మహాత్సులరై నమీపాదములసంపర్క_ముచే భూమి 

యంతయు బవి(త మెన దానిగా. జేయుటకు. దలపోయుదురా? అనుట. 

తా. దేవతలారా!భూ దేవి సర్వావమానములను సహీంచుట యనెడు నోమును 

నోంచి సంపాదించిన పుణ్య కార్యము లదృషవ్టవళశము చే ఫలించిన వని తలం చెదను, 

అట్లు కానిచో మిపాదము లనెడుక మలముల చే భూతధా తి యయినభూమికి 6 

బూజ లానర్చుట కై యాలో చింపరు. 

వ. నాయందు మో రవేవీంచిన పరయోజనం బౌనతిండు. [పాణం 
బె నను [పాణాధికంబె నను నెద్దియేని పదార్గంబె న నిచ్చెద 

నని క్ర  బలికినయురీ(శంరునకు కీల? ని సిరి(థంక ౦బుగా రిగె ఇరు నని సిర్విశథంక ౦బుగా( బలికినయుర్వశ్వరునకు ర్వాణవల్ల భుం 

డిటనిరు. 62 
య 

టీ. నాయందుక్ =నాపలను మోర్కు అపేత్నీంచిన = ఆసపడిన, (ప్రయోజ 

నంబు = ఫలము, ఆనతిండు = సెలవిండు, (పాణంబు+-ఐనను =|(పాణ మైనను, 

(పాణాధికంటై నను = (పాణముకం కు నెక్కుడుటై నను, ఆది = ఆకోరినవ స్తు 

వ్రు, ఎట్టెప చార్థంబు+ఐనను= ఎట్ట్ దుర్లభ మైనపడార్థ మైనను, ఇచ్చెదను, అని, నిర్వి 

శంకంబుగా౯ = నిరాటంకమౌా, పలికిన =పలికినటువంటి, ఉరీ శ్వరునకుల = 

నలమహారాజునకు, గీ ర్వాణవల్ల భుండు = దేవతలకు రాజగుదేవేందుండు, ఇట్లు, 

అనియెక స 

ఉ. ఓమిహీరాంశువంశ క లేశోదధికా సుభరత్న ! భూపతి 
(గామణి! యస్మదీయమగు] కాంవీతముక్ వినుభీముపు.తి వై 6 

గామన సేసి వచ్చితిమి $ గమ్లు సహాయము మాకు నిక్క_పుం 

బ్రేమయుభక్తియుంగృపయుే బెంపుగ( జేయుముదూూత క ఎ్రలేస్టిమున్ 

టీ, ఓ...కలశోదధికా సుభరత్న - మిహిరాంళు = చందునియొక్కు, 

వంశ = కులమగెడ్కు కలశోదధి = పాలసం[దదమునక్కు కాసుభరత్న = 

ళా స్తుభమాణిక్యమువం టి వాం డా, ఈశచెప్పుటచేం "గా సుభరర్నమను కాంతి 

సంకానములచే లోకమున. (టునీద్ధి జెంది కులమునకు వన్నె బెచ్చినటులు 

19 
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నీవును నీసద్దుణపరంపర చే జగత్సనిద్ధుండ వై కులమునకు వన్ని బెచ్చుచు 

న్నాండవు ఆనువర్భయు స్ఫురించుచున్నదది. భూపతి గామణి= రాజ శేషా! అస్మ 

వీయము=మానంబంధ మైనది, అగుకాంక్షీతముక్ =అయినకోర్కి-ని; వినుము= 

ఆలకింపుము. ఫీమషు, తి సెక =ఖీమరాజుకూంతురగు దమయంతి పె, కామనజ= 

కోర్కి-ని, చేసీ (అనంగ దమయంతిని పరింప నపేశ్నీంచి యని యర్థము.) 

వచ్చితిమి,మాకుక్ , సహాయము, కమ్ముజతో డృ్పడుము. నిక్కాఫుంజీమయుక్ = 

నిజమైన యనురాగము, భ_క్రియుక్ జపూజ్యభాపము, కృపయుక్ =దయయు, 

పెంప్రుగక =వృద్ధి(జెందునటులు, దూతకృత్యముక్ =దూత ధర్మమును, (దూత 

'చేయవలనీన పనియనుట) చేయుము= కొవింపుము. (అనగా దమయంతియొద్ద 

కు సందేశ మొకటి గొనిపోవలయునని యర్థము.) 

తా. చంద్రవంశమ నెడుపాల్క_డలికి కా సుభ యువ లెనొ ప్పునలమహా రాజూ ! 

మాయభిలావ,( దెలియంజేయుదుము వినుము. మేయు దమయంతిని వరింప(గోక8ి 

యిటవచ్చితిమి. మాయందు నీక దయయు భ _క్లియు6గలిగినచో మాకు (దోడ్న 

డి దమయంతికడక రాయబారిగా నేంగుము. 

వ. భూమండలంబున రాజనందను లెందజు లేరు? వారి[పయోజ 

నంబేమి? * తక్కి_నగవాంబులు (గవారాజుం బోలనేర్చు నె? 
యగాధగుణాంభోధి వగువీవు సహాయంబుగా మాకు సా 

ధింప రానికార్యంబు గలదే యని పలికిన. 64 

టీ. భూమండలమునక భూలోక మునందు, రాజనందనులు= రాజకుమారు 

ఆ ఎందఆంలేరుజ ఎంతమంది లేరు వారి పయోజనంబు = వారిపలనిలాభ ము, ఏమి 

ఇమా కేమిగలదు (అన6 గా శేమియు లేదనుట) త్ క్కి నగహాంబులు=మిగిలినగ 

హములు, (ఆనా జం(దుండు, కుజుండు, బుధుడు, బృవాస్పతి, శుకుడు 

శని, రాహువు కేతువు) (గవారాజుక్ = నూగ్యున్తి పోల్ చేర్చు నెజసరిపో 

లతా ఆగాధగుణాంభోధీవి - అగాధ=లోంరెన, గుణాంభోధివిజగుణసము 

కాక అంబరంబునందక్కి_న ” అశుపదను (వాత ప్రతులలోనున్న ది. 
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(దుండవుఆగునీవు, సహాయంబు గాక జనో డ్పడం౮ా,మాకుక , సాధింప రౌని కా 

రశ్యంబు= సాధింప దరముకానిపని,కలదే=యున్న దా? (అనంగా నీవు తో డ్పడిన 

చో సర్వ కార్యములు సిద్ధించుననుట) అనిపలికిన, వెపద్యముతో నన్నయము. 

తే, బలనిషూవనుక పటంపుశఫాషణములు 

విని నృపాలుండు పలికె దశేద్విధమ కాలం 

గుటిలబుద్ధుల గెలువంగం * గుటిలమతియ 

యర మగుం గాని నీతి గా $ డార్జవంబు. గర్ 

టీ. బల...భావణములు - బలనిషూదను = బలాసురుని. జంవీనవాండగు 

జేవేందునియొక్క, క పటంప్రుభాపణములు=క పట వాక్యములు, నృపాలండు = 

రాజు, విరి తద్విధఎకా(౫౯ = ఆవిధమగానే (అనంగానాకపట వాక్యము 

లకు6దగినటులుగా చేయనుట, పలి కక ,కుటిలబుద్ధులక జకుటిలము లై నబుద్ధులను, 

ిలునంగ౯ జయించుటకు, కుటిలమతియ = కపటమైనబుద్ధియే, అర్హ మతే? 

చది, అగును, కాని, ఆర్జసంబు =ని సా పట్యము, నీతిగా దు=[ పయో క్రవ్యమగు 

నీతికాదు. 

తా. బేవేం్యద్రునికపటవాక్యములను నలమహోరాడావిని యాతనికపటవా 

క్యములకు( దగినట్టి కాపట్యమును పహీంచి సంభాషించెను. అవును. కుటిలబుద్ధు 

లను గుటిలబుద్ధియే జయింపందగినదికాని నిష్యు-పటబుద్ధి జయింపలేదు. ఆలం. 

ఆ -"౦లేర శ్యాసయు, 

వ, అఖలభూ తాంతర్వ రినంబుల  నెజింగడుమోకు నెతుంగం 

బడని యుుంబునుంగలది నై అట్టిమో రివ్వోధ౦బున నాన 

తిచ్చిన నేమి యనంగలదు? ఏ నయ్యంగనం గోరి వరియింపం 

బోవుచున్నవాండ. అమ్మ చ్చెకంటికిం గుంకెనత నం బెట్లు సేయ 
చేరు విరహవేదనాదూయమానమాననుండ నైనయేను 

మిరహస్యం బెట్లు రఖ్నీంప నోవుదు. మనోరథిపరంప రాను 

భఛావనంబునం బరవశుండ నై ననాకు భావనగోపనం బెట్లు సిద్ధిం 
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చు. వివిధరవోధికృతే పాలితంబు 'లెన రాజశుద్ధాంతభ వనక 

హో్య్టంతర ౦బు లే పకారం బునం (బవేశింతు? వెద్దకాలంబున 

నుండియు నాయందు వినుక లిం దద్ద యుం దగిలియున్న యమ్మ 

ద్దియతో మీ(ప్రసంగం బెబ్బంగిం జేయుదు? కావున హాన్య కా 
రణం బగునిక్కార్యంబునకు నన్ను భారకుం జేయకుం డని 

పలికిన. 66 

టీ. అఖింభూ తాంతర్వ ర్తనములక్ - - అఖిల=నమ _స్తములయిన, భూత =భూ 

తములయొక.., అంతర్య ర్లనంబులక్ జూ మనోఖి,పాయములను, ఎజింగెడు 

మోకు= తెలిసీకొ"నియున్న మోయట్టమహాత్తులకు, ఎటుం? ౦బడనియర్ధ్౦బునుక్ = 

తెలియ(బడని (పజయోనముగూడ, కలచె=యున్న దా? (అనలా మిరు సమ 

_నభూతముల యంతరంగంబులందుండు నఖ్మిపాయము తెలిసీకొన(దగినంత 

సాకల్యముకలవా రగుటంబట్టి మికు దెలియనియర్ధ్ ముండదు.) అక్హమిరుు 

ఇవ్విధంబునక్ = ఈరీతిగా, ఆనతిచ్చినక్ = సెలవిచ్చినచో, ఏమనంగలదు= ఏ 

మి చెప్పగలను? ఏను అయ్యంగనక = ఆదమయంతిని, కోరి=అపేక్నీంచి, పరి 

యింపక = పెండ్ల యాడుటకు, వోవుచున్నా (డను, (అనలా మ్రు సర లు 

గనుక దమయంతిని వరింప నేను బూనికొనియుండుట మోకు చెలిసిమేయుం 

డును. అట్లు తెలిసియుండ(గా మీ రిట్లుకోనట ధర్మముకాదని భావము) 

అమ్మ చ్చెకం'దికిన్ =నా చే వరియింప( బడ (బోవుచున్న దమయంతీకి, కుం కు 

నతీనంబు = తౌర్సు వానితేనయు (అనంగా విటీవిటులకు సంధా:నము చేయుట,) ఎ 

ట్లు=ఏరీతిగా, వేయ 'ేర్తున్ =చేయంగలను? విరవా...... మానసుండను - విర 

వా=దనుయంతీవిమోగమువలన గలిగిన, వేచనా.బాధ చే, దూయమానజకలు 

సిఠమెన, మానసుండను=మననుగలవాడను, అయిన నేను, మిరవాస్యంబు =మిా 

గుట్టును, ఎట్లు=ఏవిధంబు గా, రజ్నీంపక౯ , ఓపుదును= సమ ్థండనగుదును! మ 

నోరథ .....రసంబునక .. మనోరథజకోరుం_లయొక్కు, పరంపరాజవరున 

వెంట, అనుధానకంబునక్ = పరుగికుట చే పరవళుండను = మైమణచి యు: 
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న్న వా(డను, అయిన నాకుక్ =అయినట్లినాకు, భాపగోపనంబు =లఖి పాయమును 

శనాన్యముగానుంచుట, ఎట్లు= ఏరీతి గా, సిద్ధించును = లభిం చెడును. (అనయా ద 

మయంతీవియోగ ము చే మిగుల దహతవహాపడుచు నా మెసుందఠరరూపము వీ 

శ్నీంచుటకు మిగుల చాటుపడుచు వ ర్లిం చెడు "నేను నాయందు మిగుల (పేమా 

తిశయము-చే వ _ర్తించుచున్న దమయంతియొద్దకు దూతగాంబోయి. కార్యము 

"నెఅ వేర్చుటయు నాయఖిలాష నడ(గ6 (దొక్కు_టయు మిగుల. గష్టమని భా 

సము) వివిధ... పాలితంబులు - వివిధ= అ నేకులయివ, రమాధికృత= రత్షకభటు 

ల చే, పాలితంబులు=పరిపాలింప(బకుచున్న వి, అయిన ,..... క మ్యైంతరంబు 

లు - అయిన, రాజ= రాజులయొక్క_, శుద్దాంతభ వన = అంత? ప్రుర సౌధ ంబులయొ 

కు, కత్యూంతర “లు = నాలుగిండ్ల వాకి గృమ ధ్య( ప దేశములు, ఏ[పకారం 

బునన్, (ప వేశింతును= చాెత్తును, పెద్ద కాలంబుననుండియు౯ =చిర కాలమును౦ 

డియు, నాయందు, వినుక లిక =వినుటన్యుతద్ద యున్ =మిక్కిల్, క ల్గి=క లై, 

(అనగా చిరకాల మునుండి నాసద్దుణములనువిని నాయందు _పేమాతిశయము 

కలదై యకశుట) ఉన్నయమ్మద్దియతోక = ఉన్న యాదమయంతితో, ఎబ్బం 
AE, మీ పసంగంబుక్ , చేయుదు౯్, (అనయా మిమ్వగులోంచి యెట్లు గా 

(బసంగింప (గలను కావునక్, హాన్యకార ణంబు=పరిహోసాస్పదము, అగు ని 

కా),_ర్యంబునకుక్ =అయిన యీరాయబారమనెడు పనికి, నన్నున్, భార 

కు౯=బరువు మోచువానినిగా లేక నిర్వావాకునిగా, చేయకుండు = చేయప 

లదు, అనిపలీ కిన్, పెపద్యముతో నన్వయము. 

క, మేలపుమైవడి నగవున 

వేలుపులం దోడివారి 4 వీశ్షీంచి మహీ 

పాలునితో ని ట్లనియెను 
బౌలోమిావల్ల భుండు $ _పస్ఫుటఫణితిన్ , 67 

ట్ర్, పౌలోమివల్లభుండు-జొగోమి=ళ చీ జీవియొక్క, వల్లభుండు =[వీయాం 

డు (అనంగా దేకేందుడనుట) మేలపుమైపడి, నగవునక్ జపరీహా సమునుబెలుఫు 
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చున్ననవ్వుచే, దోడివారిక్ =తనతో నున్న, చేలుప్రుల = దేవతలను, వీక్షీంచిజ 

చూచి, (పస్ఫుటఫణితిక్ =స్పస్టమయిన వాక్కుల చే మహీపాలునితోక =న 

లమహారాజుతో ; ఇట్లనియెను =ఇటులుపలి కెను. 

శా. జేవేందు( డట్టు నలుండు పలికిన వాక్యములువిని తనతోవచ్చినవగు ణా 
దిటేవకలను జూచి పరిహోసమును చెలియ. జేయుచున్ననవ్వుతో నలున కిట్లని యె. 

నీ ఈమాట లాడకు + మిందునంశవతంన ! 
ఈయూ తప్ప వచ్చుశనయ్య |! నీకు 

తణభంగురం బె నశసంసారమునకుంగా 

ధర్మంబు! గీ ర్రియు( శ దగునె విడువ ? 

నన్వయంబున కాది శీ యగుచందురుండు(బోలె 

నకట! కళంకి వేశ లయ్యె దీవు! 
చిరకాలమున నుపాశ్టి ౦పంబడ్డ( పనిద్ధి 

చీగిం బొందల నుపేశేషవీంపవలదు 

తే, పరుస నె నచింతామణిం శ బసర మెన జ ష్ 
కానుఛేనును (మా నై నశేకల్పకంబు 

నడిగి వై ఫల్యమును బొంద $ రర్థిజనులు 

మిన్నకయపోదుమే యేము * నిన్ను నడిగి. 68 
టీ. ఇందువంశవతంస=చం దవంశమునకు శిరోభూవమణముసంటి నలమువో 

రాజూ ! ఈమాటలు=ఇటుపంణిమాటలు, ఆడకుము= పలుక వద్దు, ఆడీ అముందు 

శార్యమును జేసెద ననిపలికి, నీకల, తప్పంగళ్ ,పచ్చునయ్య= రవ్బీపోవచ్చు 
నా? (అనంశా( దొలుక చేసనవాగ్టాన మును తఠప్పిపోవుట నీవంటియు త్రమక్ష శి 

యునకు యు_క్షముకాదనుట) తణభంగురంబు ఆ తీణశాలములో నళించు. 

నట్రిది, విన సంసారంబునకుగాక = అయినట్టిసంసారణు నిమిత్తము, ధ 

ర్శంబుక్, t _ర్లియుక్ జయళ మును, విడునకఠగునె ఆ విడుచుటయు కమా? 

(ఆనంగా ననిత్యమైన సంసారము నపేషీంచి నిత్యమైవజలునట్టి యశోధర ము 
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లను విడిచిపెట్టుట యొంతమా(త్రము యు కము కాదనుట)ఆన్వయం౦బునకుక = 

వంశమునకు, ఆది=మాలము, అగు చందురుండు.బో లెక = అయినట్టి చందురు 

నివ లె నే అకటా=అయ్యయో, ఈవ్రు కళంకివిజఅపకీ రియ నెడు మచ్చగల 

వాడవు, ఏల మ్యెదు = ఎందుకి య్యెదవు (అనలా నీవింఠేవఅకు నీసద్దుణంబు 

లచే నిన్క_ళంకుండవై వరించుచుంటివి. అట్టినీ విపుడు మొదట చేసెదనన్న 

వాశగ్లానమును దప్బీ యపకీ ర్రిపాలయి నీపంళక ర్రయగు ఉందురునివ లనే కళం 

కను గలవాండవగుట ధర్మముకాదు) చిరకాలమునక్ = చాల గాలముచేత, 

ఉపార్జింపంబడ్డ (పనీద్ధి= సంపౌదింప(బడిన ఖ్యాతి, నేగ౯ = అపాయమును, 

పొందయగా౯ =పొందుచుండ6గా, ఉ పేశీంపవలదు= ఊరకుండుట తగదు (ఆ 

నంగా చిర కాలార్ట ' మైన (వఖ్యాతి నళించుచుండ౧గగా నూరకుండుట యుక్త 

ముకాదని భావము.) ఆరి జనుల=యాచకులు, పరుసన ఆ కాఠిన్యముకలది, 

ఐన చింతామణిన్ =అయిన చింతామణియ నెడు రత్నమును, పసరము=పశువు, 

ఐన కామ ధేనువున్ = అయినట్టి కామ ధేనువును, మాను=సృతీమ్సు ఐనకల్పకం 

బుక =మందారమును, అడిగ= యా చించి, ' వై ఫల్యమును =విఫలత్విమును, పొంద 

రుజ ఒందు. (ఆన 6౫ బ్ఞూనళూన్య మును గ రివవృదయముగల చిం తామ ణీని,జ్ఞాన 

ములేక మోటుతనముచే€ దిరుగుపశువనిపిం చుకొనిన కామ భేనువును, సంచరణాది 

కములు లేక యెల్లఫు డ్ కృ-చోటనే _సంభాకృతి. దాల్చియుండుక ల్బ్పవృవీం 

బును యాచించియే యాచకులందతు సఫలమనోరథు లగుచుండిరనుట్థనిన్నుక్ 

ఆకిగి=నిన్ను యాచించి, ఏయ్కు మిన్నకయపోదు మే= ఊరకపోదుమా (అన 

శా యాచకులు చింతామణి మొదలగు జ్ఞానకూన్యము లై నవానిని యా చించిరో 

సఫల్మపయత్ను లగుచుండలా మృదువాదయము6గ లవా(డవును, జ్ఞానవంతు. 

డవున్క సమ స్పకార్యయులయందును దతండవు నగునిన్ను యాచించి విఫలవ 

యత్నుల మె యెట్లు పోంగలుగుదుము. మాకోర్కి_ నెఆ వేర్పక తీరదు) “పరున 

నైన చింతామణి, పసరమైన కామధేనువు (మానై నకల్బ్పకంబు” ఆని ఇప్పు 

టవే నలునియందు చిం తామణ్యాదులయందుండువితర ణఇగుణమేకాక యింకన 

మతీకొన్ని సద్దుణంబులు గలవని స్ఫురించుచున్న ది. ఆలం శాబ్యార్థాప త్తి, 
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చ, అనద్భృశ దాన వై భవమశవోగుణధన్యుని నిన్ను 'దేవతో 
విసరము యాచక త్వమున $ వేడలగవచ్చుట కారణం బుగా6 

(బసవవికాసమా( తమునలీ బౌండుర భావనునొందు(గాక యా 

కసము యకోవిహీనమగుణేగల్పమహీరుహపంచకంబునేన్. 

టీ. అసదృళ ... ధన్యుని-అఆసదృశ = సాటిలేని, దానవై భవ = దాననమృ 

ద్ధిచేతను, నునాత్ =సూజ్యము లైన, గుణ =గుణముల చేతను, ధన్యునిక = కృతా 

ధుడవై న నిన్నుక్ దేవతానిసరము= దేవతా సమావాము, యాచకత్వమునక్ = 

యాచక ధర్మము చే, వేండంగవపచ్చుట= యాచింపపచ్చుట, కారణంబు గాక్ = 

హీేతువుచేత, ఆశాశము = స్వర్గ రలోకము, కల్పమహీరువాపండకం౦బు 

చేల =ఐదువిధములు (మందారము పారిజాతము, సంతానము, కల్పప్ఫక్న 

ము వారిచందనము), ఐన దేవతావృక్న్ష ముల చే (పసవవి కాసమ్మాతమున్ =ఫున్ను 

ములు ఫూచుటమారమున శే, పాండురభానమయును= ధా వళ్యమును, ఒందున్ కా 

, కః పొందిన( బొందవచ్చును, కాని, యశోవిహీనము -యళన్ = యాచకులకో 

రుల నెజు వేర్మ్నుటవలన6 గలిగిన కీ ర్తి చేహీనము =ళూన్యమయినది,ఆగున్ , ఈ 

వెప్పుటచే నలుడు క ల్పప్భమాదులు "నెజు వేర్పలేనకోరికి లను దీర్చ6గల(డని 

తోచుచున్నది. 

తౌ. ఓరాజకుమారా! సమ స్తవరములను నెజివేర్చంజూలిన కల్పసృక్షములు 

గలవార మైనను వానిని విడిచి సాటిలేనిదాతృత్వేము చేతను సద్దుణముల చేతను 

(బనీద్ధి. జెందిన నిన్నును యాచించుటకై మేరు వచ్చియుండుటవలన( గల్పవ్భ 

తముల పఖ్యాతి తగ్గిపోయినది. అందుచే నవి పూచినపుప్పములకాంతుల'ే 

న్వర్ణమును (పకాళింప6 బేయవలనీన దేశాని య*న్సుచే (పశాశింపజేయలేవు, 

ఉ. అతురముల్ పఠించుసమీయంబునబారము సే సేయండ య్యెనో 

వీజీ తవర్ణ మధ్యమున శ విస్మృతిం బొందెనొ యంచు నర్జు లు 
త్చేయ యొనర్హు ర్మీకియ 'సకభీస్టఫల్యప్రతిపాదన క్రియా 
దత్తుని నిన్ను (హార్చి నయకధర వికారము నన్న కారమున్. 



ఫ-?0.) తృతీయాశ్వాసము, 297 

టీ. అధ్ధలు = యాచకులు, ఆ షర ముల్ జసర్గ్ ములను; = ఆనంగా, నేది లేక యీ 

బదియా ఆుపర్గ ములనుట, పఠించుసమయంబునక జఅభ్యసిం చెడిననుయమునందు, 

పాఠము = (న కారయును) అభ్యసించుట, చేయడు ఆరా నన =మానివేసిసో, 

ఫీశీత వర్గ మధ్యమున =ఆభ్యనీంప(బడిన యక్షరములందు, విస్థృతిక్ + పొం 

దెనొ = (నకారమును) మజచిపోయెన్కో అంచుక =ఆ?సలుకుచు, ఈ[క్రియక్ 

= వెనుక చెప్పినట్లుగా అభీష్ట... దక్షు౦- అభీష్ట = ఇష్ట మెన, ఫల= ఫలములను, 

(పతిపాదన, క్రియా = ఇచ్చుట యనెడువ్యాపారమునందు,ద కనిక = నేర్చరివై న 

ట్ర, నిన్నుంగూర్చి=నిన్ను నుద్దేశించి, నయధరవికారముక =నయధర్య ములకు 

విరుద్దమైన: అన 6 ధా నకార సురవర కొలది గనుక, "తి, ధర్హ్మము, మొ 

దలగు భావపదార్థ బులకు విరుద్ధయిగా మంకున90 భావము. నకారముక జన” 

యనెడి యక్షరమును, ఊఉ త్చేంక్షయె.న రురు =యూహీం దుచుందురు:--అనం౫ా 

నలుని పవనమునుండి యొకప్పుడైన లేవను ర్ నల నకారము వె_వడనం 

దున యాచకులందజు సఫలాఫీస్లులె తదులోందాము నలుని నోరనుండి నకార 

మొకపర్యాయ మెన వెలువడలేదు, దీనింబట్ట యోజింప నలుండు నకారము న 

భ్య-౦ వెనో లేక మహారాజులకు[ గార్క్మాంకిర ములు పెక్కు.లుండుట చే6 జదు 

వునందు (శద్ధతీనకొన రు గనుక నభ్యసించిన య షర ములలోని నకారమును మ 

ఆ చెనో?లేనిచో నొక పర్యాయమైనను న కారము నుచ్చరింప6 ణా! అశిసందేవాము 

నొందుదున్నారు. ఈ చెప్పుటచే నలమహారాజు యా*కులు యాచించినకో 

ర్కు_ల నన్నింటిని నెఅ వేర్చుచున్నా (డని తోంచుదున్నది. 

తా. ఓనలా! సమ _స్తయాచకుల కోర్కుుల "నెజ వేర్చుటయందు నేర్చుగల 

నిన్నుంగూర్చి +యాచకులంవజు నలమహారా జక్ష్షరియులను బఏ౦ంపలేదా! పఠించి 

నను మజణవెనా! లేనిచో నకార మొకప ర్యాంకుమైన నోటనుండి వెలుపడదా! 

యని నకలాఖీప్ల దాయకు(డగు నిన్ను నుద్దేశించిన కారమును నుతల్సేశీంచుచుం 

దురు. (ఇట్లు దానమందు జగత్స ఏసిద్ధుండ వైననీకు, మూకోర్కి_ నెజజేర్పుట 

యుచిగమని భావము. అలం. ఆతిశయో కీ సందేవాము. 
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శా, ఈయర్థంబు ఘటింపవన్న నృప! నీ$ కెం లేనిమే లయ్యెడు౯ 
మాయాశీర్య చనంబులం ద్రిజగతీశీనుధ్యంబునకా నీయళ 

శాయామం౦డల మిందుకుందకుముద శస్వచ్చంబుసంధించుసం 

ఛాయుక్రి ౯ శితివీతరోహీత వారిగీద్వర్థోపసంహారమున్, 71 

టీ, నృప=ఓనలరాజా! ఈయర్థంబుక్ "= ఈ కా ర్యమును,ఘటింపవన్న =సంఘు 

టింపుమో; నీకుక్ , ఎంలేని మేలు=గొప్పశేయన్సు, అయ్యుడున్ =క ల్లెడును) 

మాయాశీర్వచనంబులక్ = మేమిచ్చునట్టి యాళీర్వాదములను బట్టి, ఇందుకుందకు 

ముద స్వచ్చంబు-ఇందు=చందుండు, కుంద=మ 'ల్లెలు, కుముద =క లు వలువీనిప లెస్వ 

చృంబు=నిర్య లమైన, నీయశశ్చాయామండలము నీకీ ర్రికాంతులయొక్క_ నమూ 

వాము, (తీజగతీమధ్యంబునక్ =ముల్గోక ములయందు సంధాయు కిక =మారణ 

యు కివే, తి... సంహారముక్ -ళితి=నలుపు, పీతఇపసుపు, రోహిత =ఎజుపు, 

వారిత్ =ఆకుపసుపు, వర్గ = ఈయమొదలగు పర్ధములయొక్క_, ఉపసంహోరమున్ = 

నాశనమును సంధించుక్ =శలిగంచు( “7ాత. లేకకూరు ప గాక. అనయా: - నీయళ॥ 

శాంతులసమూనాము లోకములోని నా నావిధపర్గ్ ములుంగల వస్తువులను తెల్లని 

పరము గలవాని.గా నొనర్చు6౫క యనియు, నీసత్కీ_ ర్తి ముల్లోకముల నావ 

రించియుండు(గాక యనియు భావము, 

తా. ఓనలమహారాజా! ఈ మాశార్యమును నీవు తప్పక ౫ఆ వర్చుము, నీకు 
గొప్ప శేయస్సుగలుగును. మళియు మాయాళీర్వచనములవలన .ఇందుకుంచాదుల 
వలెనే నిర్మల మైన నీకీ ర్తి శాంతిసమావాము ముల్లోకములయందున్న ర కపీతాది 
వ స్తువులయొక్క_ రకాది గుణములను సంవారించి సమ _స్తమును నితపర్గ ముగలడి 

“గాం జేయు.గాక. 

చ. వసుమతి వేయుపాదములశేవానికిం బుట్టేనచాయపట్టికి 

న్విసవీస గాదు కాలొక టిశ నిత్యముతం[ డినుతుండు నాలంగా 
బొసంగ డె? దీని కు_త్తరము$ వూ యిది న్మీపకట[పతాపముం 
గస మన దాంటటంటోయియతి $ఖంజత .జిక్కె సవా సపాదుండున్ . 
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టీ, వసుమతిక్ =భూమియందు, చేయుపాదములవానికిన్ = సవా(స్రకిరణ 

ములు గలవానికి, అన౮౫గా:- నూర్యునికనుట, (వేయికాళ్లు గలవాండనియు న 

గ్గము) పుట్టినచాయపట్టిక౯ = పుట్టిన శనైెశ్చరునకు, నిత్యము= ఎల్లప్పుడు, అ 

న(గాః- నొకసమయమందెనను ననుట, కాలొకటి=ఒక కా లై నను, విసవిస 

శాదు=(పసరింపదు, అనలగ౫ా;ః -కుంటిచా(డని యర్థము, శనై శ్చరుండు కుంటి 

వా.డెనట్టు, పసెద్ధము, సుతుండు=కుమారు(డు,తం డిక్ =జనకున్తిపోల( గక = 

సరిపబోలుట, పొసంగ దే=ఐ పొస(%[ యుండలేదె. అన(గా-బలోకములో(6 ఉమా 

రుండు తం(డిని బోలియుండుట (పసిద్ధము-అట్లుండ శ నె శ్చరు(డు వేయుపాద 

ములుగల సూర్యునికి బుట్టినను నొకపావ మైననులేక కుంటివాండాయొను. అందు: 

చే శని జనకునిపోల _ నేయి యని (పళ్నయు. దీనిక్ = ఈ ప్రశ్న మునకు, ఇది= ఈ 

చెప్పబోయెడిది ఉ త్రరముపో=సమాధాన మే. ఎట్టన-నీ పకట పతాపము్ = 

నీ పసిద్ధ మైన (పతాపయును సన్నాసపాదు(డుక౯ = వేయుపాదములు గలవాఃడు, 

ఆన(గా:ంనూయ్య(డననుట, క సమసక్ జసంభమముచేే లేక, తొందరపాటు 

చే, డాంటలేకజఅత్సిక మింపలేక, అతిఖంజత౯ =మిక్కి_లి కుంటితనమున, జి 

కెలా = తీగులువ డెను. ఆఅన౮౫ా:- నలరాజా ! న్మీపతాపంబు నతికమింప 

లేక తొందరపాటు చే వేయుపాదములు గలనూర్యుండు కుంటితనమును6 జెం 

దుచున్నా (డు. కావున సూరయ్య (డు కుంటివాండై యున్నా (డు కనుక యతని 

కుమారు( డై నళ నియం( గుంటివాండనుట సంభ వించుచున్న ది. కనుక జనకుని (6 

గుమారుండు బోలియుండుట సరిపోవుచున్న ది. 

తా. భూమిలో గుమారు(డు జనకుని. బోలియుండుట (బనీద్ధము. అట్లు బే 

యుపాదములుగ ల సూర్యునికి ( బుట్టిన శ నె శృరని కొక పాదమైనలేదు గావున 

శని నూర్యుని6 బోలలేదేయని ళంకింపంబనిలేదు. నీ (వకట (పతాపంబుం 

దాటలేక నూర్యు(డు కుంటివాణడైనాండు గనక నూర్యుని శనై ళ, రుతు 

పోలుట సరిపోయినది. 

వ. అనియె నప్పుడు. 78 

శే. అధిప ! యిది మాకు బురుపార్థ $ నునియె వహ్నీ 
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(పార్థన౦బు( జేకొను మంచు బలికి జముండు 

రాజ యనో్య్యోోప కారసం$ పభవమైన 
౧... 

యశము. గై కొనుమయ్య నీ శ ననియెం బారి, 74 

టీ. ఐహ్ని =అగ్ని హో తుండు, అధిప= ఓనలరాజూ! ఇది = ఈదమాగఠ కృత్యము, 

చూకుక , అురునార్థ ముక ప్రయోజన కారియని అనయెక =పలికేిను. అనగా" 

నానలువురు దేవతలలో నొక (డగు యగ్నీ హో తుడు, ఓనల రాజూ దనుయంతిని 

మేయువరించుటమే మాకు పురుషార్గయువంటిది కావున మాకోర్కి_చొప్పున దూ 

ఈళృత్యమునువహించి కార్యము నెజవేర్పపలయునని పలికెను. జయుడు, (పార్థ 

నము=మ్మా పార్టి ంచుటను అన౮౫ా.-మాళోర్కిననుట, “చేకొనుము ఆన్వీక రింపుము 

ని పలిక౯ =పలీకను, పాళి= పాశము కలవాడు, అనలగ౫ా; వపకుణుండనుట, 

రాజ=ఓనలరాజా! అస్యోపశకారసం[ ప్రభ పము=పరోసకారమువలన( గలిగినది. 

అయినయశళ నుక =ఐనట్టికీ రిని నీవు కై కొనుయుఆయ్య=పొందుమయ్య అ? 

యనియెక్ . దమయంతిని గోరుచున్న మాకు దమయంతినిగూర్చి యుపశారము 

చేసీ యశంబు నొందుమని ఫెపము. 

తా. దేవేందుండు నలు? (టార్థించి యూరకున్నవిమ్థుట నగ్నిహోో తు 

డకార్యశం ఫురుషార్థమువంటిది "కావున దప్పక నెజు వేర్చవలనీనదనియు, య 

ముండు మ? పార్గన నంగీకకింపక తీజవనియు పరుణదేవుండు మా కుపకార 

“మొనరించి యందువలన జ9ించిన సత్కీ_ రిని బొందునునియం ((గమము గ6€ 

బలి కీరి. 

వ, ఇ తెబింగునం జూటుగర్న౦బు తెనవేలు ౨ వాక్యసందర ౦ 
అలతి భి రా ఎ ? ఛి 

బు లాకరించి వెదరీ కాముకుండయ్యును నయ్యాదిగ గే ణా తూ ఖి భి 
శ్వరుండు తద్దూత్యభారంబు భరించె. రాజపుంగవు నంగీకా 
రం బెటింగి చేవత లతని కంత॥ పుర (పవేళ ౦బున కుచితంబుగాం 

దిరస్కరిణీవిద్య యుపదేశించి పొమ్స కార్యసిద్ధి యయ్యెడు 
మని వీడుకొల్పిన. 75 
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టీ. ఇ త్రెజంగునక్ = ఈ పకారముగా, చాటుగర్భంబులు = (పేమకృతీమైన 
స్తోోతము గర్భమందు(గలవి, అనంగ్యా-_నలునిపై దమకున్న క్షి పేమను (బక 

టించుచు నాతనిగుణము లల్బమ్ములె నను( గొండంఠలుగా6జేసీ నుతించిరనుట్క 

ఐన వేల్పుల వాక్య సందర్భంబులు= ఐనట్టి దేవతలయొ క్క మాటల సందర్భ మును, 

ఆక న్లిం చిజఆలకించీ వై వర్శీ కాముకుండయ్యును= దమయంతిని గోరుచున్న వాం 

_గేనన్కు అయ్యాగగ ర్ఫేశ్చ రుండు= ఆభూమో శ్వరుండు _ అనలగా నలు(డనుట 

తద్దూత్యభారంబు = ఆదూత కార్యముయొక్క్క_ భారమును భరించెక్ =వహిం 

చేను. అనలా - నాచేపరలమయొక్క వాక్య(పకారము దమయంతియొద్దకు రా 

యభబారిగాంబోయి కార్యము నెజువేద్బట కంగీకరించెను. రాజప్రుంగవు నంగీ కా 

రంబుజనలు6 ఉ* *ర్య:సు నెజవేర్చు నంగీకరించుట్క ఎణింగి= తెలిసికొని, దేవ 

తలు = ఇం దాన్నియమరుణులు, అతనికిక , ఆంత క పురో ప వేశంబునకుక్ = అంతక 

పురమును (పవేశించుటకు, ఆచితంబుగా=తేగునట్టుగా, తిరస్కరిణీవిద్య=తిర 

స్క-రిణింకు నె విద్యను, అనలగ౫ా? - నావిద్య నవలంబిం చినవారు తలను 

ముచే నొరులక ౧ట(బడకుండ నితరుల (పవ ర్హనాదుల( దెలినీకొనుచు నిష్టమువ 

చ్చిన రం బో(గలుగుదురు. అట్టిసామర్థ్యములల విద్యననుట, జప 

బేళించి, పొమ్ము, కా ర్యసీద్ధి= కార్య సాఫల్యము, అయ్యెడుమని = ఆగు6ంగాక 

యన్సి | వీడుకొల్చిన=పంపంగ్యా నని పెపద్యముతో నన్యయము. 

ఉ. ఆపరమోపకారనిధి శ యప్పుడు వేల్పులరాయ భార మ 

నొపు వహించి యాదివిజశీనుఖ్యుల వీడ్కొని చి త్తవృ త్తికిం 
జూపునకుక్ క తాంగ రయశేముడ్డికి లక్ష్యము. జేసె భూతభా 

(తీపతి రాజధాని జగ శతీర మణీమణివోరనల్ల రిక్, 76 

టీ. ఆపరమోపకారనిధిజగొప్పయుపకారమునకు నిధియైన యానలుండు, 

అప్పుడు = ఆసమయమందు, వేల్పుల రాయబారముజ= దేవతలకు రాయబాకిగాంబో 

వుట ఆక +మోఫపు*జఅనెడిఫారము, వహించి అనగా దేపతలయిన్ట్ర కార్య 

మును నిర్వహింప నెంచి యాదివిజముఖ్యులక్ ఇ ఆయిం(దాదిదేవతా_శేస్టులను, 
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వీడ్కొని=విడి చి పెట్టి, జగతీ... వల్లరి౯్ -జగతీ=భూమియ నెడు, 'రమణీ= స్రీ 
యొక్క, మణిహారపల్ల 8౯ _ మణి=రత్నమయ మైన, హారవల్లరిక = హారలతేవ 

లెనున్న, భూత ధా(తీపతిరా జధాని=ఖీమరాజుయొక్కొ_ రా౭ధానియెన కుండి 

సనగరమును, చి త్తవృ తికి =మనోవ్యాపారమునకు, చూఫపునకుక్ =దృష్టీ కీని 

శతాంగరయశుద్ధికి్ -ళ తంగ =రథ యుయొక్క., రయళు ద్ధికక్ =వే గాతిశయము 

వకు, లక్ష్యము బే-సెనుజ గులో చేసెను - అనయా గుండిననగరమునకుం బోవు 

టకు మనంబుననిశ్సయించి యాఫురి కభియుఖుంబు గా రథంబును నడివీంచుచు. 

బోరయెననుట. 

తౌ. పకోప కారనిపుణు(డైన యాన లు(డు వేల్పులయాజ్ఞ ను శిరసావహించి 

భూమియ నెడు శ్రీ! రత్నమయమైన హోరముపలె( (బకాశళించుచున్న కుండీన 

నగరంబునకు బోందలంచి. రథంబెకి_ యాదిక్కు వెంగంబై పోరానననుట. 

అలం. గమ్యా లేక, 

గీ. విరహభారంబుతోన యుశర్వీధవుండు 
(పబల మగు బేవకార్య భాశరము వహించె 
నార్యశిఖతో న జలరాశి శ యంబుపూర 

మౌర్య సేయుండు భరియింప( $ డయ్యె నిట్లు. 77 

టీ. ఉర్వీధవుండు=భూమికధిపతి, ఆశంగా- నలుండనుట, విరవాభారంబు 

శోనజవిరవామ నెడి బరువుతోనె, [పబలము=మిక్కిలినొప్పది, ఆగు దేవకార్య 

భారముజ=వనట్టి దేపతీలకార్యమ నెడి భారముశు, భరిం చెల =వపొం చెను. ఆనం 

శాః- కార్యమును నె వేర్చంబూనుకొ ననుట, ఇట్టు = ఈనలుం డొనరించినట్టు, 

జార్వ'నేయుండు=అఆగ స్తు కడు, జౌెర్వశభితో౯ (అఆ-బడ బానలముతో సెక 

అరాళియంబుపూర ము=సము దజలము, భరింపండ మెల్ = సపొంప లే డాయెను. 

అనంగాఫ- నగను్యుండు సమ్ముదపానము చేసి దేవతాకార్యము గల వేర్పందలం 

చినవాలతై పానసమయమున నందున్న బడచానలమును బై క త్రో నీవై చి పాన 

'యుచేపెను.కాని దుస్సవామైన బడ 'బానలముతో (గాడ పానము వేయ లేడ య్యె. 
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ప.78.] తృ తీయా శ్వాసము, జే 808 

చలు డట్టుగాక తా(బతిజ్ఞ చేసిన కార్యము విరహోగ్ని సంత ప్ప (డైనత్నకు మిన. 

లదుస్సవామైనను, సహించి నెజి వేర్చినని భావము.మలియు పరోప కారగుణము 
నందు (బసిద్ధిజెందిన యగస్సు ్యనిక౦ కే నలు డధికుండనియు€ దో( చుచున్న 

ఈపద్యము - శ్లో ॥ శ్రైమ్యాసమం నాజగ ణద్వియోగం సదూకధ క్షే న్థిర ధీర 

ao పయోధిపా'ే మునిరంత రాయం డుర్వారమ పార్వ మివార్య చేయః i 

నె ॥[న॥౬॥[౨|॥ ఈ శ్లోక మునుంబట్టి యోజింప నగస్తు కడు బడబానలము 

తోంగూడ పానము చేనీనట్లు కన్సట్టుచున్నది. కావున తదనుగుణము గా నీపద్య 
ము నాలపపాదగు;న “జెర్వసేయుండు భరియించునట్లుధృతిని”ఆని సవరణ చే 

నీనచో బాగుగనుండునని తో చెకిసి. ఇందు “విరవాభారంబు” “దేవశార్యభా 

రము” అను విశే, *ములపలన గలిగిన సారస్య మేమన - దమయంతీవియోగ మే 

యతికష్ట్రముశానున్నను గష్టతర మెన దేవకార్యమను భారమునుగూడ వహీం 

చెనని వెప్పుటచేం దా నతి పయాస(చజెందినను దేపకార్యము నెఅవేర్పుటకె 

పూనుకొనిన నలుని యం త్తమశీలత్వను (పకటికమగుచున్నది. మణియు దా చె 

న్నికష్టములలోనున్నను సహీంచి దేవకార్యమయు నెఆ వేర్చంబూనుకొనెనని చెప్ప 

టచేేదైపభ క్రిగలదనియు6 దో(చుచున్న ది. ఇక్కడ “కౌర్వశిఖియను నుపమా 

నమునుంబట్టి యోజింప దమయంతీవిమోగము బడబానలమువ లెనే యత్రిదుస్స 

వామెనదని వెల్లడి యగుచున్నది. 

తౌ. నలమహారాజు దమయంతీవియోగము తనకు మిగుల దుస్సవా మైనను 

సహించి (ప్రబలమైన దీవకార్యమును నిరంత్రాయముగ నెజ వేర్చంబూనుకొ 

చెను. కాని యగన్తుషండు సమ్నుదపానయుజేయం బూనుకొని యందు దుస్స 

చామైన బడ బౌనలమును సహింపలేక విడిచిపె క్పైను. అలం - వ్యతి రేకము. 

చు. బలభిద్వహ్ని ప లేత రాజవరుణుల్ $ పర్యుత్సుకత్వంబు సం 

ధిలం గూర్చుండిరి యొండొరుంగదిసి యరర్థిం దత్స్ర దేశంబున 
న్నలనాళీక నృుగాళ నాళ లతి కాశీనవ్య| ప్రణాళీమిళ 

వ్రిలనాలాపక థానుభానుభ వలీశీలాలోలచేతన్ములె . 78 
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టీ. బలభిక్ ...వరుణుల్ -బలఖిత్ =బలానురునిం జంవీనవాండు (అనగా 

నిందుండు, వహ్నీ= అగ్ని హో తుడు, పరేతరాజ =యము(డు,వరుణుల్ =పరు 

ణదేవుడు, ఒండొరుక్ =పరస్పరము, గదిని=జసమిీపీంచి, నల,.. చేతను. లె. 

నల= నలమహా రాజ నెడు, నాళీక మృళణాళ నాళలతి కా =లతలవంటి తామరతూం 

డ్లసంబంధ మైన, నవ్య=(కొ త్రవయిన, (పణాళీ =జిలనిర్ణమ। ప్రదేశ మునుండి,( అన ౬ 

గా కాలుననుండీ యని యర్థము), సళ త్ =(పవపొంచుచున్న, లలనాలాపక 

థాసుధా=దమయంతినిగూర్చి సంభాషించుట మనెడుక థామృతీ మును, ఆను 

భప=అనుభ వించుటయ నెడు, లీలా=విలాసమందు, లోల=ఆస క్రిగల, చేత 

న్కు_లె=చి గేయుగలవాశై, (అనగా రాయబారిగాబోయిన నలమహారాజు తె 

చ్చెడ దమయంతీవృ తౌంతే యను విన(గోరినవాలె యనుట) పర్యుత్ఫుక త్వంబు 

జ ఇష్ట పయోజనమయునంద ల్రి (పయత్నము, సంధిలక =కూడునట్లు గా, క్ అ 

క్కఅతో, తత్స) దేళశంబునక =ఆ|పదేశమునందు, (ఆవ(గా షు తమ్ము 

విడిచిపోయి :స్థలమునంవనుట, కూర్చుండరి. 

శా, ఇందాగ్ని యమ పరుణులు నలమహారాజనెడు జలనిర్షమ ప దేశము 

నుండి (పవహీంచుచున్న దమయంతీచర్మిత మనెడు యమృతరసమును (దావ 

కుతూవాలు లై యిన్హమయిన దమయంతీ-చర్మితమును దెలిసికొనుట య'నెకుకార్య 

మందు కీర్యపయత్ను లె పరస్పరము గదినీ నలమహారాజు తమ్మువిడిచి పెట్టిపో 

యిన పదేశమందే కూర్చుండిరి. అలంకారము. రూపకము. 

గీ. అమ్మహారథురథము( డాశీయంగ నరిగె 
సతకమున విదర్భ రాగీజన్యువీడు 

సార మగుభాగ్యవంతు మీనోరథంబు 

కార్య సంసిద్దిబో లె నశేస లితలీల. 79 థి ఖ 
టీ, అమ్తహార భురథముజ అనంతుమహా రాజురథ ము, సత్వరమునక్ =శీమ 9) 

ముగా, అస్థలితలీలళ్ = నిరాటంక మైనరీతి చే, సారముజదృఢమయినది, అగుభా 

గ్యవంతుమ నోరథంబు = అయినట్టి యదృస్టవంతునికోరిక , శాగ్యసంసిద్ధి(బో లెక ఆ 
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బె 
శార్యసాఫల్యము జెందునట్లు గా, విదర్భ రాజన్యువీడు జవివర్శ రాదా యొక్క పడ 

అను అనగా కుండిననగరమాను,డా యంగ నరి౫౯ =సమిపీం తె, ఇట సారజుగు, 

భాగ్యవంతు మనోరథం బనివెప్పి నలమహారాజురథమున కుపమిందుట'చే ఖా. 

గ్యపంతునియొక ,_మనోరథము తప్పక ఫలించునట్టు లీరథకుతూడ నేకార్య 

మునంటై న జయము పొందు ననునంశ శు తో(చుదున్న యది. ఇటోసారి అను 

విశేషణ ముపలన ఇెట్రిభా గ్యపంతునిమనోర థ మైనను దృఢముగా నుండినడో జే 

సఫలత్వము జెందును కొని మనోరథ మున కట్టిదృఢత్వము లేనిచో సఫలము కా 

చేర దనునంశము తెల్లమగుచున్నది. 

తా. దృఢథఢత్వము పహీంచిసభాగ్యావంతునిమనోర థంబు నిరాటంకముగా సఫ 

లత్వము వెందున, ౪ నలునిరథ ముకూడ€౬ గుండినపురమును సమివీంచినది* 

మ, దమయంతీనుకు మార పాదక నులశద్వం ద్వార్పణాధన్యకు 

ట్టిమహర్ష గ్టంబగుపట్టణంబపుడుగంశేటి౯ మంటినం చెంతయుం 

(బమదంబందె దిగీశ కార్యఘటనా+భారంబు చింతించి డీ 
ర మునుప్తంబును గానొన ర్చెధంణీశ కాంతుండుని శ్య్వాస మున్ : 
ఖు ణ స 
టీ. దమయంతీ... వార ్ రము-దమయంతి జద మయంతియొక్క_, సుకుమార్ = 

శోమలములైన, పొాదకమల=పద్మములవంటి పాదములయొక్శ_, ద్వంద్వజజత 

ను, అర్చణా=టి ంచుట చేత, ధన్నజకృ ఆ ఈం కెందిన కుట్టమజ=రత్నఖచిత (ప 

జీళ ములుగల, పార కంబు = రాజగ్భృవాములుగ లది, ఆగుపట్టణంబు =ఆయిన కుం 

డినపురమును, కంటిక = చూచితిని, మంటి =|బతీ కితిస, అంచుల = అనిపలుకు 

చు, ధరణీ కాంతుండు=నలు(డు, ఎంతయుక = మిక్కిలి, పమదచంబు=సంతో స, 

మును, ఆం'దె౯ = పొం దెను( అనా జిర-కాలమునుండి యేదమయంతిని పరింప 

మిగుల గుతూవాలపడి శామపీడితుండై నలుండు పర్తించుచున్నా డో యట్టి 

దమయంతి నివసించు చున్న కుండిన పురమును జేరినందులకు మిక్కిలి నంతనిం వెన 

నిభాపము))ధరణీ శాంతుండు=నలుండు)దిగీశ ... భారంబు-దిగీశ = దశ్చాలురరొమొ 

క్క (ఆన(గా నిం చాదులరమొక్క యనుట), శార్యజపనిని ఘట్సథాఇకూక్చు 

టయ నెడి, భారయుజబరువ్రను, చింతించి= ఆలోచించ్చి చీర్చృంమి ఇ, నిదై నరి' 
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యు ఉఊప్పంబు= వెచ్చనిదియు, కాక్ జ అగునట్లుగ్యా నిశ్వాసముక్ జశ్వాసను, 

ఒన ర్చెక్ = చేసెను (అన౬గా వెచ్చని నిట్టూర్పు పు చ్చెననుట), అనలగా నలమహో 

శాజు కుండినపురమును (బవేశించినందులకు మొదట సంతసించి తరువాత దేవత 

ల కార్యమును మఘటించుటను మనంబున దలపోసీ తాను రాయబారిగ( బోయి ద 

మయంతితో నిం దాదులు నిన్ను వరింతురని చెప్పీనపు డామె తనకం కే వేమడు( 

గుల యాధిక్యముగల దేవేంద్రుని పరించును గాని తన్ను పరింపదనియు నందువల 

న డన కార్యము విఫలమగుననియు. దలపోనీ లోపలనున్న మదనతౌపము వెల్ల 

డియగునటులు వెచ్చని నిట్టూర్చుపు చ్చే ననునీవిషయము కార్యభట నాభారంబు 

చింతించి యనుపద మువలన ను దీర్చ ము, ఉపస్తు, ఆనుపద యువలనను స్ఫురించు 

చున్నది. 

శా, నలుడు దమయంతి పాదపద్దముల తీొక్కు_డుల'చే బవ్మీ తీమయిన 

కట్టడపు నేలలతో నొప్పు రాజగృవాములుగల కుండినపురమును (బవేళించి మిగు 
ల సంతసీంచెను. కాని వెంటనే దేవతల కార్యమును (అనలా దమయంతీ పరణ 

రూపము) దలంచుకొని తనళోర్కి విఫలమయినందులకు విచారించుచు వెచ్చని 

నిట్టూర్చుపు చ్చెను. 

వ. ఇట్లు కుండిననగరంబు చేరం జను దెంచి యప్పురువ([పకాం 

డుండు నలయునమాత్యులం దగినవారల నొక్క_రమ్య(ప 

చేశంబున స్న్యంబు ఏసీయింప నియమించి బృండారక సంబే 

శ కార్యంబు నిర్వ ర్హింపం దలంచి ససార థికం బగుత నరథంబు 

నచ్చోటన నిలిపి యొక్క_రుండును. బాదచారంబున నప్పురం 

బు [పవేశించె నప్పుడు. 81 

టీ. ఇట్లు, కుండినవగరంబు౯్ ఇకుండీన పురమును, చేరా, చనుదెంచి=స 

మోపీంచి, అప్వురుషపకాండండు =అప్పురుస.కేస్టుం డై న నలు(డు, వలయున 

నూశ్యులక్ జ వీయులై న మగ్మతులనా, తగినవారలక్ =రగినజనులను, ఒక్కు-ర 

మ్మ్థ పదేశంబునక్ ఆఒకనునోనార మైన స్థలమున ందు, మై న్యంబుక్ = చీనను, విడి 
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యింపక్ , నియమించిజవిడిది సేయించునటు లాజ్ఞావీంచి, బృందారక సందేశ శా 

ర్యంబుంబృందారక = బేపతలయొక్క్క, సందేశ జస _రమానమనెడు, కార్యంబు౯ నం 

పనిని, నిర్వ ర్మింపక్- తిలంచి= నెజ వేర్చనెంచి, సపాగథిక ౦బు= సారథితో (గాడి 

యున్నది, అగురథంబుక్ జఅయినరథమును, నిలిపీ, ఒక్కు_రుండునుు, పౌదచా 

రంబునక్ ఇ కాలినడక చే, అప్పురంబుక్ , (పవేళించెక౯ , అప్పుడు అని వె పద్య 

ముతో నన్నయము. 

శా. చూడంజూడంగ చేనతావరమునంోే జోద్యంబుగా భూమిభ్ళ 
చ్వూడారత్న మదృశ్యుండయ్యె నత డీచ్చో నద్భుతం బంద న 

వ్వాడం బారజనంబు లెల్ల నిత, జిశీవ్యాడాక్కొ._ నే తోత్సవం 
బై డాయం జనుదెంచె నంతటన మాశేయంబయ్యె నం చెం 
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టీ. చూడక , మాడల్ ,కర్ = చూడగా. జాడ గా, జీవతావపరమునక్ = 

దేవత లిచ్చినకోరిక చే (అనంగ దమయంతి యంత॥పురంబున€ బొచ్చుటకు నిం 

(చాదు లొనంగినతిరస్క_8ణీ విద్య మొక్క మహిమ చే ననుట), చోద్యంబు శాక్ 

= అద్భుతముగా, భూమిభృ చ్చూడారత్న ము= రాజులలో గోపు న, ఆత 

డు=ఆనలుండు, అవ్వాడక = ఆవీథియందు, పౌరజనంబు లెల్లక్ = పురజనులంద 

ఆం, ఇరండుణ ఈ వచ్చిన పురుషుండు, ఎవ్వా(డొక్కా= ఎవండో కదా, శీతో 

తపం బై =క నులపండువు నొనరించువా( డై, డాయక =నమిపముగా చను 

దెంచెక =వచ్చెకు, అంతటన ఇతీర్భ ణమందే, మాయం బయ్యెను= ఆంత ర్థానము 

చెందెను, ఆంచుక =అనిపలుకుచు, ఎంతయుక్ =మిక్కి_లి, అద్భుతేంబంద౯ = 

అచ్చెరువందుచుండ. గా, అచ్చోక్ =ర్రన్రల నుందు అదృశ్యు(డయ్యెను. అంత 

మనము చెందెను. 

తా. నలుం డాకుండిన పురమును (బవేళించి కొంతదూరము చని తిరస్కరిణీ 

మహీను చేళొని పురముననున్న జనులందఆు కనులపండువు లొనరించుచు నీ 

పురంబు (పవేశించి యిప్పటి కిపుడే యంతేద్ధాన ము చెందెను. ఈపురుషుం టెప్య 

డియుండునో యని య చ్చెరుపడుచుండంగా( చా నంత ర్థానము చెందెను. 
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వ. ఇ ట్లంతర్హి తుండ రాజనార్షంబున నిరగ్గళ వేగంబునం జని యా 

రాజకుంజరుండు మదకుంజరఖఘటానుందరం బగురాజనుంది 

రంబు డానీ, శ్రీశ 

టీ, ఇట్లు= ఈ[పకారముగా, అంతిర్హి తుండై =అంతర్థానము చెందినవా(డ 

యి, రాజమార్షంబునక్ = రా జివీధియందు, నిరర్లళ చేగంబునక్ = అడ్డు లేని వేగము 

చే చం=పోయి, ఆరాజకుంజరుండుజఆరాజ(కేస్టులడైన నలుడు మద... 

జుందరంబు-మదకుంజర =మద పు కును గులయొక్క_, మఘటాజసమావాముచే, సుం 

దరంబు =మనోవార మైనది, ఆగు, రాశిమందిరంబుక్ = అయినట్టి రాజగృవాము 

ను, డాసి=సమిీవీంచి, అని వెపద్యముతో నన్నయము. 

నీ, వంచనమై డాంగి $ వ ర్హించు టిదియేమి 
(పాభవం బని సిగ్గుశీప'టునొందు 

నాయుధహస్తులై $ యాయితం బై యున్న 

రథ్నీవర్షనముల తీ$(వతకు నవ్వు 
నది యెవ్వరని (పతిశహాకు లెవ్వరి సన్న 

దన్నుగాం దలంచి చికీ త్తిమున నెసంగు 

నెమురుగా' జనుదెంచు + నిందీవరాతుుల 

కొయ్యొయ్యం దెరువిచ్చి క్ట యోగసరిల్లు( 

గీ, దలంచితలంచి యళీకనై $దర్భిం గాంచు? 
గాంచి వేల్పుల! పియవాచిగక౦బు నొడువు 

నొడివి తనమూట క చ్చెరుశపడుజనంబు 

(శందుసందడి. దెలివ్రెందు 4 రాజనుతుండు. రికీ 

టీ. రాజసుతుఃడు= రాజకుమారుండై న నలుడు పంచన మైజ మోసరు బేడాం 

కిజమజుంగుపడీి,వ ర్రించుట జతిరుగుట, ఇదియేమి |పాభసంబు=ఇదియేమి (పళ 

శ్వమని, నిర్ణుపాటుక , ఒందు౯ ఆనీగ్లు( బెందు చుండును (ఆనయ నలుడు తిర 

బ్యకిడీవిద్య బే కొరులకంటం బడకుండ (బవర్తించుడుం డా రాజననాడండు 
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గనుక ధీ! యు ర్రనరాజిప్రత్తు)ండనయిన నేను సుష్య క్తముగ నీఫురంజు (వ 

జేశించుట యు కతుకాని మోసముచే నొరులకంటం బడకుండంబోవుట ంజజి 

(పళుత్వపద్ధతి కాదని సిగ్గుంజెంబెనని భావము.) ఆయుధవాస్తులె = ఆయుధము 

లు ఫొణులయందు గలవార లై, యాయిరం బై జ సిద్ధపడి (ఆన (౫ నొరులెపశె న 

నాన్ధ్థలము( జొచ్చినచో6 దుదముట్టించుటకు సిద్ధపడి యనిభావము.) ఊన్న... 

త్మీవరకుళ = ఉన్న రక్షకభటుల సనూవాముల యురపసడిక, నవ్వుక్ ఆ 

నవ్వుచుండును (అనలా వాయుధములధరించి పెఆతా రాసలమును చేరక 

డునటుల కాపాడ సమశట్టి జాగరూకులై వర్తించినను దిరస్క_రిణీవిద్య చే నరి 

త్ర రి తుండయిన తన్ను( గను(గోన లేకుండుట చే నాభ టుల సృర్థ్య్వపయర్నీ ములకు 

నవ్వుచుం డెననిభావ * -, ఆది=ఆపచ్చెడువారు, ఎవ్వరు అని, (పతీహోరులుజ కా 

పలివారు, ఎవ్వరినన్నక = ఎవ్వరిని గూర్చిపలికినను, చి త్తీమునక్ = మనసునందు; 
తన్నుగాక ,తల(చి=తన్న నుకొని,ఎస(గు౯ =లో టుపడును,(అన(గా నలున కిది 

పఆకు( దిరస్క_రిణీవిద్య జే విర్తించుట యభ్యాసము లేకపోవుటచే వే నొరుల 

క( గనంబడననువిషయము మజచి చ్వార పాలు రెపరినె నోఎపరు వారని యడీగి 

నందన్ననుకొని తొంద రపడుచుండును) ఎదు రుగాక =అధిముఖముగా, చన చెంచు 

నిందీపంాత్షులకుక్ =పచ్చు చున్న కలుపక ంటులకు, అనగా ్రీ)లకనుట, ఒయ్యొ 

య్యక్ = మెల్ల మెల్ల గా, తెరువు, ఇచి = మార్చ మొస (గ ఓ సరిల్లుక ఆ ఓ తీసిల్లును లేక 

తప్పుకొనును(ిన(౫ా నలుండు తన కెదురుగావచ్చు చున్న క్రీ) లను దవ్పీంచుకొని 
పోవుచున్నా (డని భావము) తలంచి తల(చి=మాటిమాటికి స్మరించి, అళీక టై 

దర్భి౯ =బూటక పు దనుయంతిని (ఆనంగా నలుడు దమయంతి నే సంతతేము 

తల(చుచుండుట చే మోవావశేమున( గానవచ్చుచున్న దమయంతిని జూచునని 

భావమును) శాంచి=ఆట్లు చూచి, వేల్చుల వీయవాచిశంబు = దేపతలకు నిష్టమయిన 

నసంజేశసమాచారము, నుడువుళల =పలుకును, (ఆనంగా బూటక పుదమయంతిని 

చూచి బేవతులకార్యమును వివరించి చెప్పచుండును ననిభావయు. నొడీవిజఇటు 

లుపలికితసమాటకుక = తొంబలికీన పచనములకు, అత్నెరు,.. సందడిక _ఆశ్చె 

రువడు ఆ ఆశ్చర్యము చెందుచున్న, జనంబు =జనము యొక్క, (శ్రందునందడీక్ష- జ 
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శలకలధ్వని చేత, తెలివొందుక = తెలివి చెందును, (అనలా నలుండు మాటలాడు 

చుండుట యచటిజనంబులు విని నలుడు తమ కగపడనందున నీమాట లెపరను 

చున్నారని యాశ్చర్యమును బొంది కలకలధ్వని చేయుచుండ నది విని నలుండు 

నారవాస్యము తెల్లమగుచున్నదని తెలివింజెంది మాటలాడుట మానివేయుచుం 

డఊనని భాపము. 

. అ. నలుడు తాను తిరస్కరిణీవిద్య చే నదృశ్యుండై బోవుచు చాను (ప్ర 
భువుగనుక _పభువునకుం దగికటులుగాకుండ వర్తించుటకు మనములో సిగ్గుంజెం 

దుచునాయుధములు ధరించి యెంతజాగ రూకులై యున్నను దన్ను 6 గనుంగొ 

నలేకున్న రక్షకభ టులను జాచి నగుచు ద్వారపాలురు “ఆపోయెడివా రెవరో 

ని యదలించినపుడు తిన్ననుకొని తొ టుపడుచు6 దన కభిముఖులై వచ్చు న్లీ) 

లను దప్పీంచుకొనిపోవుచు, సంతతము దమయంతిని స్మరించుచుండుట చే నలుది 

క్కు_ల బూటక ప్రుదమయంతిని బొడ6గాంచి తాను బెచ్చినదేపతుల సందేశమును 

వివరించి చెప్పుచు, నాపలికిక మాటల నచ గ ిజనులు విని యచ్చెరుపవడి కలకలముచే 

య నదివిని తెలివినొందుచు నుండును. 

వ. ఇవ్వీధంబున 'నేనుంగు మొగసాల గడచి క త్య్యూంత రంబులు 

(పవేశించి యంతే;పురంబు సా_త్తెంచె నప్పుడు. 85 

ట్. ఇవ్విధంబువక్ = ఈప కారయుగా, ఏనుంగు మొ” సాల్ అ ఏనుంగులుం జె 

డు సాలను, కడచి=దా.టి, క మ్యూంతరంబులు జ ఇతరములయిన కట్టను (పవే 

శించిజ చొచ్చి;అంత॥ పురంబు, సౌ త్రెంచెక్ =(పవేశించెను. అప్పుడు= ఆసమయ 

మందు, ెపెపద్యముతో నన్వయము. 

చ. |(పిదిలిననీవిం గోల సవళరించుత లోదరి నోరు గాంచి లోం 

గదిరిన పాపభీతి. బతి * కన్నులు మోడ్వ నొళొళ్లొ కళ్ళ కె 

యెదురుగవచ్చివచ్చి యొకశయిద్దజుముద్దియ లొ _త్తింవ్విభుకా 
మదగజ రాజకుంభ ములశేమచ్చరికించుకు చద్వయంబులన్ ః 

“టీ. (వీదిలిననీవిక =విడిబోయినబో (క ముణీని, శేలక ఎవా ప్రములభటేే సవ. 
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రించుతలోదరిక - = సపరిందుకొనుచున్న నీ, ఓ రుక్ జఒక ను, కాంచిజ 
చూచి లోక్ =మననులోో, కదరినపాపళీతికా = ఆతిశయించిన పాపభ యము 

'చే,పలి జనలుండు,(ఆనంగాం బర న్ర్రీలయొక సా గుట్టులను జూచినందున(6 బాప 

చు సంభవించినదని భయము చెందియనుట) చే తయులు, మోడ్వక్ ఇమూాసీ 

కొనగా, ఒకొళ్గ కళ్ళకి = ఒకరికొకరు, ఎదురుగ = అభిముఖముగా, 

వచ్చిఐచ్చి, ఒక ముద్ద ణు ముద్దియలు = ఒకయిద్ద ఆం కీ, )లుఆవ్పిభుక్ = ఆనలుని, 

మదగజరాజకుంభ ములక = మదించినయేను(గులకుంభ స్థలములను, మచ్చరికించు 

= తిరస్మ్కరించుచున్న, కుచద్వయంబులక = స్పనద్వయములచే, ఒ త్రీరి= వా 
ఇణశీ ఆటీ 

_తీంప(జేసిరి(ఆవ (గా నింతవజణకు నలుడు తా నొరులకుం గనంబడక పోయినను 

దనకొరులు గనంబడుచుండిరి గనుక పరనీ%లు తన కదురె నపుడుచూచి తప్పించు 
కొనిపోవుచుం డెడి. "డు కాని యిపుడు నలు(డు కనులు మోడ్బ్చియుంగుట చే, 

దన కెదురుగవచ్చు శ్రీ)లను దప్పించుకిొన లేశ యుండెను. అందుపలన నిరువురు 

చ్రీ)లు తమకుచము లతని కొరయునటులు తా౪కిరనిభావము. 

తౌ. నలమహారా జంత॥ఫురము6 జొచ్చునపుడు విడివకినపో శముడిని సవరిం 

చుకొనుచున్నయొక న్లీ)ని జూచి పాపభయము చే నేత్రములు మూసికొనంగా 

మతి యిరువురు క్రీ) లభిముఖముగవచ్చి నలుని. దమకుచములచే నొ త్తిరి, 

వ. మజీయు శుద్ధాంతెభ వనాంతరంబులం జరియించువాండు 

హృదయోత్క_౦ఠాతి రేకంబున. 87 

టీ. మజియుక్ =ఇంకసను, శుద్ధాంతభ ప నాంతరంబులక్ ఇ తక్కి. నఆతింత। 

పురగృవహములయందును, వృాదయోత్క_౦శాతి రేకంబున౯ - వృాదయ ఎన్నా 

దయమందున్న ,ఉత్య్కం౦గా= వేడుకయొక్క_, అతిలేకంబునక్ జఅళశయముచే, 

వపెపద్యముతో నన్నయము. 

సీ. సమనుభూతానాదిశసర్గపరంపరా 
(సక్పమాక లిత సంశసర్షముననొ 

లలిత శకేళీచి తశ ఫల కాభివిలిఖత 
(పతిమావిలోక నాశభ్యాసముననొ 
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యాస్వాదనీయవిశహంగపుంగ వగవీ 

పాయంగవీన పాశేనాభిరతినొ 

భువనైక మోహనాశద్నుత శంబరారాతి 

శాంబరీలీలావిశడంబముననొా 

శే, వివిధసంకల్పకల్పనా] వేశ ముననొ 

కన్న(కొక్క్మా_తుమెజుగుదీశేగ యునుబో లెం 

బొలసి యప్పుడ యడంగుపూం.శబోండిమూ ర్వి 

నక్కు_మాథండు నలుదిక్కుశలందు. గాంచు. 88 

టీ. సమనుభూశతా... సంసర్షముననొ- సమనుభూత = అనుభ వింప(బడిన, అ 

నాదిజఅనాదులై న (ఆనా నింతీకం కు మొదటిస్ళసి లేదనుట), సర్ల =సృష్టు 

లయొక్క.,పరంపరా సక్ =మాలిక పంటివరుసనుండి, సమాక లిత =లభించిన, సంస 

ర్లమునవొ = సంపర్కము చేతనో ( అనంగా( జిరకాలము నుండి వచ్చుచున్న మాలిక 

వంటి సృష్టిపలన€ బొంద(బడిన సంపర్కము చేతి ననుట, లేక పూర్వ జిన ముల 

యం దనుభూతడుయి యనుసుకోము గా వద్చుచున్న సంస్కా_రమును బట్టి యను 

ట్ర), లలిత .. అభ్యాసముననొ - లలిత =సుందరమయిన, కేళీ విలా సార్థమయిన, 

చితఫలక =చి త్రరువుపలక లయందు, అఫివిలిఖిత = లిఖింప(బడిన, |పతిమా=దమ 

'యంతీపతిమయొక_, విలోక నా జ చూచుట మందలి, అ భ్యాసముననొ = ఆభ్యా 

సము చేరనో(అనంగా( జీ _క్లీరువునందు సుందరముగా లిఖింప(బడిన దమయంతి 

(ప్రతిమను సర్వ కాలసర్నా పస్థలయందు జూచుచుండుటచేం గలిగిన యభ్యాన 

ముచేతనో యనుట), ఆస్వాద...రతిక్ ఒ-ఆస్యాడనీయ=అనుభ వింప (ద? యు 

న్న, విహాంగఫుంగప= పత్నీ కేస్టముయొక్క(ఆనంగా వాంసముయొక్క యనుట ), 

గవీజ వాక్కుల నెడు, 'హైయం? కిన =సద్య్యో ఘృతమును,పౌన=|తౌవుటయందలి, 

అభిరతిని” = కోరిక చేరనో (అనంగాం బూర్వము వాంనకము తనయొగ్దిశివచ్చి ద 

మయంతినిగూర్చి రెస్పీనవాళశ్యయులను 'జాగుళ వినుట'చేరకనో యనుట్సుభువనై క 
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. =. విడంబరుననొ-భుపంనె క మోనాన=భుసన ములకు ముఖ్యము గా మోజాముగ లిగిం. 

'చెకునదియు, అద్భుత = ఆశ్చర్య మునుగొలు ఫు, శంబరారాతి =మన థునియొక్ | , 

శాంబరీలీలా మాయావి లా సములయొక్క_, విడంబముననొ = అనుసరించుట చేత 

నో (ఆనా మూడులోక ములను మోహీంపకేయ(జాలిన మన్న థునిమాయలకు: 

లోబడి యుండుట చేతనొ యనిభా వము), లివిధ ... ఆవేశ ముననొ -వివిధ =ఆ నేక 

ములెన, సంకల్పజమనసులో( దల(చుకొనుటయును, కల్పన=౭క'ల్పించుటయొ 

క్కు, ఆ వేశముననొ= ఆ వేశించుట చేతనో (ఆవ(గ౯ బలువిధములై న మనోరథ 

ములను గల్పించుకొనుటయంవలి యతిశయముచేతవో యనుట), కన్నె...పో 

లె౯= (కొ త్తతొలకరమెఆిపుతీంగవ లె, పొలని=సంచరించిి అప్పడు=రర్హ ణ 

మున నే, అడు... మూ ర్తి _ ఆడ (గు= అదృశ్యమగు,పూ (బో (డి=దమయంతియొ: 

క,మూ రి =స్పరూ; బన , అక్కు మాకుండుజ=అనలు(డు ,నలు9కు,_ లయందుక్ 

= నాల గు దిక్కుులయందును, కాంచుక =చూదుచుండునుం 

శా, నలు డంకుపురంబులయందు సంచరించున పుడు వూర్పజన సంస్కార 

మును బట్టియో లేక యెల్లపుడు తాను జిత్తరువునం ద త్తియున్న దమయంతిహా 

పమును జూచుచుండుటంబటియో లేక నాండు నాంసముపచ్చి దమయంతిగుణ 

ములను పర్మించిన ఫు డాగుణంబు లతీనినువసునండు బట్టి యుండుట చేతనో లేక 

ముల్లోక్ ములను మోహీంప(జేయ6జూలిన మవ సునిమాయలకు లో(బడి యుండుటం 

బట్టియో పలువిధ ములయినమనోర థములను సర్వ కాలములయందును గల్చించు. 

తొనుచుండుటంబట్రియొ నూతనపర్దా కాలపు మెఐఫుతీ గవ లెం దళుక్కుమని 

మెజిసీ యప్పటికప్పుడే యదృశ్యమగు దమయంతియొక్క_. యా కారమును 

జాచుచుండును. ఆనంగా 6 దన్న్మృయు (డై యున్నా. డనుట. (భాంతిమదల్న 

కారము. 

ఉ. సోరణగండ్ల మార్గిమున( $ జొచ్చినసన్ననిగాలి యొక్క_యం 
భోరుహూప(త న్మేతనును(శబొంక పుంజన్నులమిోందిసన్న పుం 

జీర చెజంగు వాయగిలం $ జేసినవిశ్వధ రాత లేశరుం 

డోరయొనర్చెబాపభ యీ మొంది నిజానన చం[దబింబమున్, 



314 శృంగారనై మధము [ప-90. 

టీ. సోరణగండ్హమార్షమునక్ =కిటికీల మార్గము చే, చొచ్చినసన్న నిగాలి = 

(పవేశించిన మంచమారుత్ ము, ఒక్క ,.. చెజంగు.ఒ క్య-యంఫోరువాప త్ర న్నే త = 

పద్ద పృత్రములవంటి "నేత్రములుగల యొక నీయొక్క, నునుజనున్నని పొంళ 

ము=ఆందమైన, చన్నులమి6ది=కుచ ముల పెనున్న, సన్నఫుంజీర చెజంగు= పలుచ 

నిపెంటటకొంగుపాయగిల౯  =తొలంగునటులు, చేనినక్ = చేయా, విశ్వధరా 

తలేశ్వరుండు= సమ సభూమికి నధిపతియైననలుండు, పాపభయ మొంది=పాపభ 

యమును జెంది, నిజాననచందబింబముక = తినయొక |. చందునిపంటి ముఖము 

న్కు ఓరయొన ర్చిక = పెడ గాంజేసెను. 

తా. గవాక్షృనూర్హములనుండి పచ్చుచున్నమందమారుత మొక నీ) యొక్క 
రమణీ యకుచములపెనన్న వ సయును వొలంగునటులు చేయగా నలు డది 

చూచి పాపభయమందుచు ప రె జ్రఖు€ డాయ్మెొను, 

తే. ఇరుల గాలిచినయంత? పు రేందుముఖుల 
కురుల మరుఃడనువేట కాం 4 డురులుసేసి 

మరులు గొలుపం౫ లేడ య్యె శ మనుజవిభుని 

సరులు లేనిదృక్టృంజన శీశాబక ముల. 90 

టీ, ఇులకౌ = చీశటులను, గలిచినయంక $పు రేందుముఖులకురులక౯ = 

గలి చినట్టి యంత! పుర శ్రీ) లొక. ముం౧గుకులను, మరు(డను వేంట కా(డు= 

మన్న్యభుండ నెడు వేంటకాండు, కూరులు నేసి దూరులు గాం బన్ని, మనుజవిభుని ఆ 

లునియొక్కు._, సరులులేని ద, ంజనశాబక ములక = సాటిలేలి నేతములనెడు 

శాటుకవట్టలపీల్ల లను, మరులు= మోహమును, కొలుపంగ లేండయ్యెక్ ఇక లిగింప 

లేకపోయెను. ఆనా నంతశఫురములలో మెల(గుచున్నసుందరు'లై న యంతేకి 

పుర క్రీ)లను జూచినను నలునిమనస్సు చలింపలేదని భావము, 

తా. చీ(కోటులను గెలిచినట్టి యంఠకపుర క్రీ) లయోక). ముంగురుల నురులు 

గాం బన్నుకొని మన్యభు డనువే(టటకాండు నలు) నేతముల నెడు శాటుక వీట్టల 

చీల్లలను మోవాము జెందునటులు చేయలేక పోయెను. ఆలం. రూపకము. 
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ఉ. కష్టపుగ్యబత్యవాయ మిది శే గల్లుచు నున్నది మాలన[కియా 

స్పష్టవిలోక నంబుల నశేపాంగపుంజూ పనురాగవి[ కియా 

పుస్టి రంబు బాహ్యగ్భృవాశభూమి. (బచారము సేయుచోటనా 

దృష్టికి మార్ల మొండుగల జే యని చింతవహిం'చె రాజెదన్. 
టీ. రాజుజనలమహారాజు, చాహ్యాగృవాభూమిక్ = బావ్యూ(ప దేశమందును 

గృవామందును, ప్రచారము =సంచారము, చేయాచోట౯ ఇ చేయునప్పుడు, మిల 

న్యకియాస్పన్షవిలోకనంబులక్. జ శేతములను బాగుగ మూసీికొనుట చేతను, స్ప 

స్టముగా చూచుచుండుట చేతను, కప్టపుబర్యవాయము=సహీంప శక్యముకొని 

పాపము, ఇది,కల్లుచునున్నది=సం పా ప్రమగుచున్నది, (అనలా బర్ న్త్రీలను 

జూడలేక కన్నులను - +నీకొన్న ప్పుడు పర నీలు తన్నెదుర్కొని తాంకుచుం 

డుటం బట్టియం(, దాను కనులు తెఆచిచూచునప్పుడు పరన్లీ9లగుట్టులు తనకం 

ట బకుచుండుటంబట్రే యు నిట్లు చూచినను చూడకుండినను పాపము సంభ 

వించు మన్నదని భావము) అపాంగపు6 జాపు=|కేగంటిచూపు, అనురాగ వి 

క్రియాపుస్తీ క్ రంబు - అను రాగ = (పేమ నెడు, వి క్రియా=వికారమును, పుష్టి 

కర ంబు=వృద్ధి చేయునది, (అవ6 గా. (గేగంటి చూపుల చేం జూచినచో నది య 

నురాగప్యంజక మగునని భావము. ఈ వెష్పుటచే నలుడు కనులు విచ్చిచూచి 

నను లేక మూనికొన్నను | కేగంటి చూపుల చే6 జూచినను (బత్యవాయకము సంభ 

వించుచున్నదనుట స్పష్టమగు చున్నది. కానయట్లు చూచుటకు పలనుపడదని ఖా 

పము నాద ఎ్రఫ్రీకి్ = నా మా ఫునకు, మార్చ మొండు = ఈ చెప్పీనవానికం కె నితర 

మైన మార్గ మే దైశ, కలదే=కలుగునా, ఆని ఎద౯ =మనస్సునందు, చింత =ఆ 

లోచన, వహిం చెల = చే సిను. (అనగా నాళోచిం చెననుట.) 

తా. ఆనలు(డు “అకటా సీను భావ్యా పదేశ మందు సంచరించినపుడు, గల 

వాములయందు సంచరించినప్పుడును, నేత్రములు మూనీకొనినను తెణిచినను (ో 

గంటి మాఫులచే. జూచినను నెట్టయినను పొపము సంభవించుట తప్పకన్నయ 

డి నా కీ యూడునూర్ల్ ములక ౦టె నితరమార్ష మ్నేదైననుండు నా? అట్లయినం 

ఛాపము సంభ వింపదే” ఆని యాలో చింప( జొడం 7ను. 



316 శృంగారనైె వధము [వ-92 

శే. రాబజశుద్దాంతే భామినీశరత్న రాజి 

దీము గోవించి వలరా జీధీశు నేసె 

నతని తాల్మికి నది పూజ $ యయ్యె నల్ల 

యతనుతూపులు పుప్పంబు శ లౌనొ కావ, 92 
టీ. వలరాజు=మన్నభ(డు, రాజ, ,,రాజి- రాజ= రా జులయొక్క-, శుద్ధాం 

త భామినీరత్న = శేష్ణురాం డయిన యంతేిపుర చ్లీ)లయొక్క, రాజి =ప౦ 

క్రి ని దీయశావించి= దీనుముగా జేని( దీమములన గా (బత్నీమృగాదులను బట్టుకొ 

నుటనకై వేంటశానిచే బెంపంబడు చున్న పతులు మృగములు మొదలగునవి. ) వల 

రాజను వేంటటశాండు తన చే బెంపంబడుచున్నయంక। పుర చ్రీఫిలను ముందుగా 

జెట్టి నలుని లొంగదీసికొనుటకు బూనుళొ నెనని చెప్పుటచే నంత॥ఫుర క్రీ) లతి 

'సోందర్యవంతురాం(డని "తెలియపచ్చుచున్న ది. న. ఏసి 

కొ పేను. అరనితౌల్లి కిక =ఆనలునియొక్కొ_ యోర్చునకు ఆది= ఆమన్మభుండం 

కొ ట్టుటుపూజయయ్యె౯ = ఫపూ-జనంిది యయ్యెను (అనలా నలుడు వింట బొ 

ణమును సంధిిచివేయం-గా నవి నలునియొక్క యోక్చునకు బూజ(జేనినటు లాయె 

ను గాని యరనితాల్మిని జగంపంజేయలేకపోయినవని భావము). అఆట్ల=ఆది ని 

శ్చయ మే, ఆకనుతూప్రులు= మన్య థుని బాణనః లు, పుష్పంబులు= పూవులు, జి 

నొ, కావొ=పుమ్సములుకావొ (అనం౮గా మన్మథునిబాణ ములు పువ్పములౌనో 

శావోశాని పలరాజు (పయోగించిన బాణ ములుమ్మాతము నలునియోర్చువకుం బూ 

జయగుట నిళ్చయమనిభావయు) మన్నన డంత॥పుర న్హీంలనెడి దీమమునుంచి 
శా శరనర్ష ము గురియించియు, నలునిథె ఛై ర్యమును జలింప(జే యలేక పోయెనని 

నిశ ్పయార్ధను. 

తా, మవ నభ డంతేక ఫర చ్లీీలను దీమముగా. జేనికొని బాణమును సంధిం 

చీ నలమహారాజునుగొ "ట్రైను. అకొట్టిన ఛాణములు పుష్పములౌనొ శానొ తెలి 

దసవుకాని నలమహారాజు ధై ర్యమునకు€ బూజ చేనీనట్లా యెను, 

ఉ. చీటికిమాటి కేక పథశనీనుం దొలంగంగ( బాటుగామి శృం _ 

గాటకవీథి కేగా బతి క కాంతలసందడిగలి యెన వ 
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ప్పాటవనీంచియుండుటయుగ పాయ మె చూడంగ నాల్గుత్రోవలం 
చాటలగంధులొక్క_తజి( $ బై కొనివచ్చి న(జిక్కు_(జిక bt 

టీ. పతిఎనలమహారాజు, చీకి రూటికిక్ =పల్తాటు, ఏక పథనీమళ = ఒక్క శే 
పో 6దగినమార్ష ప దేశమునందు, ఆనంగా నిజుకుతో వయందనుట, మెలంగక్ = 

సంచరించుటకు, పాటు -గామి=|శమంపడుట యు కముకాక పోవుటచే, అనంగా 

నలు డట్టి యిటుకు[ శో ఐలయందు( జరిం చినప్పుడు శ్రీ 'లదురుణా వచ్చినచో. 

దవ్పీంచుకొనుట కపకాశము చిక్క_కపోవుటచే నాయా క్రీలశు దాంకి పాపమా 

ర్రించుకొనుచు న్నాడు. శావున నత( డట్టిసన్న నిమార్గములయందు జరించుట 

యు కము కాదని భావము. కాంత లసందడిక లిరైమెనక్ = శ్రీలయొక్క సమర మ 

ధిక ముగానుండంగ్యా శృంగాటక వీథికిక ఇ నాల్లుతో వలు కలనియున్న చోటికి, 

ఏ ౫౯ = వెళ్లెను. ఆనా నాల్డుతోపలుగల (ప దేశవుందున్న చో నొక మార్గము 

నుండి గాని రెండుమార్గములనుండి కాని మూడింటినుండి కాని శ్ర్రీలువచ్చినను మతే 

యొక మార్గ మునకు బోంగలిగియుండుట చే ్రీస్పర్మ పత్యవాయముండదని నలు 

నియభ్మిపాయము. అప్పాటక్ = అవ్విధమున, వసించియుండుట = నిలిచి 

యుండుట) చూడంగక్ =ఆలోచింప(%ా, యు క్రమె=తగునా్సా అనంగాం దగ 

దనుట, నాల్గుతోవలక = నాలుగుమార్ష ములనుండియు, పాటలగంధులు= నీలు) 

ఒక్క_తలిక్ =ఒక్క_ మాటు, పెళొనివచ్చినక = ఎదురుగావచ్చినచో , చిక్కు. = 

కష్టమునందు చిక్క (డో =తగులుకొవంణా! అన6ంగాల దగులుకొనుననుట. 

తా. నల(డు సవ్ననిమార్షములయందు€ దెరుగునప్పుడు శ్లీ)ీలను దన్చీంచుకొ 

నుట కష్ట ముణానుండుట చే నాప దేశమువిడి చి యొకమార్షమునుండి మటేయొకమా 

ర్లమునకుం దస్బించుకొనుటకు. దగియుండునని యోజించి శృంగాటకవిధికేం7 

ను. కాని యత డట్లపోవుట యు కముశాదు.ఏమనంగా నాల్డుతోవలనుండి 

శ్రీలెళళ-పర్యాయ మే వచ్చినచో నాతినిపయత్నము వ్యర్థ మేకదా? 

చ. ఉరవడి నేంగుచోట నొక కీయుగలియొ ల్ల చెజంగు మేదెనీ 

శ పరునిభుజావిభూవణము?$వ| జ్రములక్ దవులంగ .కాటజీన౯ా 
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విరిసెను నీవిబంధ ముది శ విస్మయ మందలగం దోడిభామినుల్ 

పరిహూననం బొనర్ప. బతిశ వాపభయంబునం(గంప మొందంగన్ . 

టీ. ఊరవడిక్ =మిక్కిలి వేగము గా, ఏ(గుచోట౯ = వెళ్లునప్పుడు, ఒకయా 

గలి, +. చెజంగు - ఒకయుగ్మలి=ఓక న్త్రీయొక్క, ఒ'ల్లె= చీరయొక్క., వెజంగుణ 

అంచు, మేదినీ ...వ్మజములక్ - మేదినిశ్వరునిజనల రాజుయొక్క, భుజూ=బా 
హువులయందున్న, విభూస ణము=అలంకారముయొక్క, ష్యజములక్ జవ జమౌ 

ణీక్యములందు, అనగా నలరాజు బాహువులయందున్నయలంకారములయం 

దు (గుచ్చంబడియున్న వ జమాణిక్య మునందు ననుట, తవులంగళ, జాతి 

నక్ జరగులుకొనిజాజ( ౫, అది, విస్త యముజ= అళ్చర్యము, ఒంద (గ౯ ఇపొందున 

ట్లుగా, తోడిభామినుల్ = దానితో వచ్చునట్టి శ్రీలు, పరివాసనంబుక్ , ఒనర్పక్ = 
పరిహాసము చేయునట్లు గా, పతి=నలు(డు, పాపభయంబునక్ = పాపభీతి చే కం 

పము, ఒంద6గ౯ ఇచలింపంగా, నీవిబంధముజపోకముడి అనగా న్ర్రీలు నాభీ 

యొద్ద బంధించియున్న ముడి యనుట, విరిసెక = విడిపోయెను. అనలా 

నలుని భూపణములయందున్న రర్న ములకు దగిలి యా న్టీయొక్క బట్ట విడి 

పోగా నదిచూచి తోడిభామినులు నవ్విరనియు, దిగంబరయయిన శ్రీని జూచు 
టచేం ఛాపము సంభ వించెనని నలుడు భయమందెననియు, గట్టిగ బంధింప€ 

బడియున్న పోకముడి నిష్కారణముగా కేల విడిపడినని యాపర్విడునట్టి క్రీ 

యాశ్చర్యము చెందెననియు భావము. 

తా. ఒక్త్రీ మిక్కిలి వేగముతో. బోవుచుండం౫ా దానిచీర చెఆంగు నలు 

ని యలంకారములయందున్న మణులకు దగిలికొంటచేం గ ట్టుబట్ల విడిబోయె 

ను, అదిచూచి యా త్రీ య బ్చెరువొంటెను. తోడి శ్రీలు నవ్విరి. అనలు(డు పా 

పభయముచే నడంశిను. 

చ. ఇరువురు నీలనీరజనిశీభేకుణ లించినవేడ్క_తో బర 
స్పర మెదిరించి కాంచనపుశేబంతులం (గ చ్చృజవాటులాడంగా 

ధరణిపు( డడ్డమై చనుండుం శే దద్ను జదండము( దాంకీ మిట్టి బి 

ట్టురవడిం జెండు (కమ్శుశినశేనుబ్బర వ్రూయిరి భామినీజనుల్. 95 
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టీ. నీలనీరజని ఖే కీ ణలు=నల్ల (గలువలవంటి శే త్రములుగల శ్రీలు, ఇరువురు, 

ఇం చిన వేడ్కు_తోల =అధికమయిన శౌతుకముతో, పరస్పరము=ఒజండొరులు, 
ఎదిరించి=ఎదుర్కొ-ని, శాంచనపుబంతులక్ = బంగారఫ్రుకందుకముల బే, క 

చ్చజక్ అర్లీ ఘము'గా, వాటులాడ (గా౯ = ఒకరి పెనొకరు వేసికొనుచుండ (గా 

తచ్చవవాటులాడల క్ ఆంపాళా - సరిహా సార్థ మాడుకొనుచుండ గా, ధరణీ. 

పుండడు=నలరాజు, అడ్డ మై=ఆబంతులకు నడ్డము 7, చనుడుక =పోవుచుండ. 

7, తద్నుజదండమనుక౯ = ఆనలునిభుజాదండమును, తాకి=ఐతగులుకొని, మిట్టి= 

మింది కెగిరి, బిట్టు=ఆధిక్ మగు, ఉరపడిక = కీ ఘత్వముతో, చెండు=బంతి, 
(శమ్మతీనక్ జతిరిగిరా(గా, భామినీజనముల్ = న్రీజనము, ఈ బృరి పోయిరీజని వ్వై 
ఆపడిరి-అన(గ నాళశ్శర్యపడిరనుట. 

తా, ఇరువురు నీలు మంచివేడ్కులతో నొండొరుల క భిముఖు లె యుండి 

బంశారఫుబంతుల. చేకొని ఒక రిపెనొళరు వేగ వై చుకొనుచుండ(గా నొకబంతి 

నడుమనుండి పోవుదున్న నలుని భుజూదండమునకు( దగిలి మీందికెగిరి మి 

క్కి-లివేగయుతో మగిడివచ్చెను. వారదిచూచి యాబంతి యట్లు పచ్చుటకుం గా 
రణమరయ నేరక యచ్చెరువొందిరి. 

నీ, చెలువారు[ కొమ్మించుశేనిలువుటద్దములలో. 

(బతిబింబములు గానశేబడుటకతన 

సిక తామయం బై నీసీమాంత రంబులః 

చాదపద్యంబు లేశీర్పడుటకతన 
ది నలవకయునుంబోలె 1 నాకస్తి కంటైన 

యంగాంగసంస్సర, స్ ఫే మెనకతన 
రు 

దిక్సాలు రొసంగిన శేదివ్యపుప్పుంబుల 

బవాుళంబు లగుసౌరేభములక తన 

తే విరవావి భాంతి నొక్కొక్క_1ే వేళం బలుకు 

కలవరింత భావణములశేకతన నప్పు 

1. వేళలందుంగళనళ పువింతభానలకరన .. గళవళింత భానణనులక తన. 
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జెవ్వ(జే నొక్క మాయావి $ యేంగుదెంచె 
నంతిపురమున కని లోంి శ రబ్బముఖులు. " 96 

టే, చెలువారు,,,.యులళో౯ _ చెలు వారు = అంద మైన, (కొమించుజ కొత్త 

ఇాంరులుగల, నిలువుటద్దయులలోక్ )_ (పతివింబములు=(పతిఫలనములు, లేక 

నేడలుు కానంబడుటకతనక =కనంబడుట చేతను, నీక తౌమయంబు = ఇసుక 

తో € గూడికొవీినద్యివన నీమాంతరంబులకా = అయినట్టి (పదేశములంద' , పాదప 

చృంబులు= కాళ్లజాడలు, ఏర్పడినక తన = ఏర్పడుట చేతన, అలవోక యును 

బో లె౯ = యాదృచ్చికము గావలె. ఆకన్మీకంబు=వాశాగ్తుళా సంప్ర ప్తయు? 

చిన యం గాంగసంస్పర్శయు= అయినట్టి యవయవసంస్పర్శము, ఐనకతనక్ =ఆ 

యిన హేతువు చేతను, దిక్చాలురు= ఇం దాన్ని యమపరుణులు, ఒస(గన .,,కత 

చక్ _ ఒసణిన=ఇచ్చినట్లి, దివ్యఫున్నంబులజ దేపతాకుసుమములయొక్క్క, బ 

సహుళంబులు అఆధికములగు, సౌరభ ములక తనక =పరిమళంబుల చేతను, విరవా 

విభాంతిక =దమయంతీవియోగమువలనం గలిగిన విశేష భాంతి చేత, ఒక్కొ 

క్క వేళల =ఎజకొ్కొాకృ సమయములందు, పలుకుక లపరింత భాస ణములకతనళ€్ ఆ 

చె ప్పెడిక లవరింతవపలన6 గలుగు వింతమాటల వలనను, అప్పుడు = నలు (డం దమయంతి 

యంతశపురంబులో సంచరించుచున్న ప్పుడు, ఎవ్వండేక ,ఒక్క_మాయావి=మాయ 

లుగల పురుషు(డొ కానొక6డు, అంతిపురంబునకునుజ అంక 8 ఫురింబులోనికి, ఏంగు 

"బించె౯ ; అని=వ చ్చెనని*ఆబ్టముఖులు= పద్మ ముసంటి, లేక్ చం్భదుని పంట్ ముఖములు 

గల న్రీలులోంగిరిఐభయపడిరి అనం గా విచ్చలవిడి చగింప వెనుదిసీరనియర్థ్ము. 

ఆ. నలుడు దమయంతి యంత॥పురంబులో. దిరస్కరిణీవిద్య నవలంబించి 

నంచరించుచుండ (గా, నతడు పరులకు గాన రాకశపోయిననుు నతనినీడ నిలువు 

టద్దములలో. గనంబడుట చేరను, నిసుకగల్మపదేశములం దతినియడుగుల జూడలు 

గానవచ్చుట చేతను, నాక స్మీకము వారలశరీరము లతనిశరీరము తొ౮కుటపలనను, 

చిం(చాదిదిక్పాలు రిచ్చినపున్నంబుల పరిమళాతిలేశముల చేతను, నతడు దను 

యంతీవియోగ పీడితు..డై (భాంతుండయి యున్నాండు కాన మోనానకమున 

చమంపంలినినూక్ళ, పలికిన అవర ప్రమాటలసలనను, నచ్చటి క్రీలందణం శంత॥ 
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ఫురంబులో నెవ్వండో యుకదూయావి వచ్చి చిరించుచున్నా (డని యాపొంచి 

విచ్చలవిడి చరింప వెనుదీయ నారంభించిరి. 

ర్ వ. ఇవ్విధంబునం, బర త్త ప రాబ్ముఖుండును జగన్ఫొవానాశకారుం 

డును నగు నారాదకుమూరుండు శుద్ధాంత కాం తానుధ్యం 

బున నిర్విశారుండై చరించుచు నుపకారికాభవనంబు గడచి 

యెడనెడం జం[దకాంత వేదికానిటంకంబుల వి(శమించుచుం 

(బబోధమోహశబరితం బగుచి త్తంబుతో విరవావేదనా 

భరంబునం గాగాడుచుం బౌదచారంబున నతిదూరం జరిగి 

య(భంకషంబును, (బతోళికారత్న వేది కాము ధ్యా ధ్యానీన 

సిద్ధగంధ ర్వాంగనా_పవర్తిత సంగీతకంబును, దారహారగుంభన 
వ్యాపారపారంగత శంభ భికానికాయంబును, బంచశర లేఖ లేఖ 

నావియాతదూతికా నీకికానీత కేత కీగర పలాళ౦బును, గల్లా 

రబిసకిసలయ (పథాననానాశికిగోపచార(దవ్యసమానయనస 
త్వర సంచారి కాజనాసార[( పసారసంకులంబును, నగుదమయం 

తీ సాసాదంబు డాయం జని యచ్చట. 97 

టీ, ఇవ్విధంబునక్ ఒఈరీతిగా; పర క్రీ పరాజ్ఞుఖుండును=పర్ స్త్రీలకు విరు 

ఖుడగువా(డునుు జగన్నోవానా కారుండును= జగత్తునకు మోవామును ఫుట్టిం 

చు నాశారకుకలవా(డును, నగు నారాజకుమూరుండు, అయిననలు(డు 

శుద్ధాంక ,..మధ్యంబునక్ = ఆంఠ$ పుర శ్రీ లనడును; నిర్వికారుండై = వికార 

మును వుందనివాడే, చరించుచు = తిరుగుచు, ఉపకారిశాభవనంబుక్ = 

గాజమ౦దిరమును, కడచి=దాంటి, ఎడనెడ౯్ =పతిస్థలమందును, చంద... 

విటంకంబులు-చంద కాంత = చంద్రకాంతమణిమయ ములయిన, చేదికావిటం 

కములక్ జతిన్నెలపయి?, విశ్రమించుచు= అలసటతీర్చుకొనుచు; (ప్రబోధ... 

శబరితము-[పబోధ జజ్టానము బే, లేక' తెలివిచ్చే మోవాజఅడ్జూనము చే, శబరి 
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తంబు= మిక మైనది, అగు చి ర్థంబునోల =మనస్సుతో; విరవావేద నాభ రొంబు 
నన్ - విరవాజదమయంతీ వియోగమువలన (గలిగిన, వేదనాభరంబునన్ ='బాధాతి 

శయంబుచ్చే తూగాడుచు=ఊోంగుచు;ు పొదచారంబునక =శా లినడక చే; అతి 

దూరంబరిగి = చాలదూరముపోయి; అ్మభ౦ంకవంబును జ ఆకాశము నొరయుచు 

న్నదియు,[పతో లికా,...... సంగీతకంబును--[పతో భికా =రాజవీథియందున్న, 

రత్న వేదికా =రర్న మయములయిన యరుగులయొక ్క-_ ,మధ్య= మధ్యభా గమున, 

ఆధ్యానీన =కూర్చుండియున్న ; నిద్ధ గంధ ర్వాంగ చా = నిద్దగంధర్వ క్రీల చే, (ప 

ప క్తితే=[సవ ర్రింప 6 జేయ బడిన అనం గా గానము చేయబడిన; సంగీఠతకంబునుజ 

పాొటలుకలదియు తార ,.... నిశాయంబును - తారహారజము క్యాలహారము 

లను, గుంభన=(గుచ్చుటయ నెడు, వ్యాపార = శార్యమందు, పారంగతే జ చేర్చ 

రులయిన్క శంభ లి కానికౌ యంబునుజకుం కనక త్రెలయొక _. సమూవాముకో లది 

యు, పంచశ్లర,.,పలాశంబును- పంచశరలేఖ = మన్మథ లేఖలయొక శ్రా లేఖ 

నా = (వాయుటయందు, వియాత్ = డిట్లలయిన, చూతికా = దూతికల 

యొక్క, నీతికా = నీర్పరితనముచేరేను ఆనీత = పొందింప(బడుచున్న ; 

"జీ కీ ౫ గృృపలాశంబులు = "శీరక్రీగ ర్భదళములుక్ లదియు స కల్హార... సంకు 

లంబును, కల్పార=జసువాసవగల కలువలు; బిసకీసలయ= లేత తామర తూండ్లు, 

(సధాన= ముఖ్యము లైన, నా నా=అ నేకవిధములయిన, శిళిరోపచార దవ్య= కె 

తో్యోపచారములకు. దగిన పచార్థములను, సమానయన =కొనివచ్చుటయందు, 
సత్వర =తొ"ండరపడుచున్న, సంచారికా జన ఇ పరిచారికాజనముయొక్క. , ఆసా 

ర (పసార=రాకపోక లచే, సంకోలంబునుఇనిండియున్న దియు, ఆగు దమయంతీ 

(సాసాదంబు=ఆయినటుపంటి దమయంతి మేడనా, డాయంజనిఆ చేరంోయి; 
అచ్చటక్ జక స్థలము. 

ఉ. లేను యొక ర్తు వేడుక నీళీకనళీకరణంబు జాతిగా 
బూమియ దాను బన్ను కొనిపోక లం బోవుచునుండగామృపా 

భీనుభ వీభవంతియయి శ బింబఫలాధరియో రు పార్థివ 

(గామణిచూడ దానిమెడక గక్కునవైచెమధూక్ దానుమున్, 
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.. జీ. లేమయొక ర్పు=ఒక న్రీ, వేడుకక్ ఆటత్కంథతో | ఆళీకనళీకరణం 
బు జూతిగాజకపట నలరాజరీతి-గా ; బూమియ=మాజువేనమును, తౌను, ప 

న్ను కొని = వేసికొని; పోక ల=కపటృపవ ర్తనముల చే, పోవుచునుండా; బింబ 

ఫలాధరి=దొండపండువంటి యధరముగల క్షీ; యో ర్హు=ఒక శె మృషాభీమభ వీ 

భపంతి యయి =౨కపటదమ మంతీ వేషము చాల్సినడయ్యి; పార్గి వగా మణి =రాజి 

(శోవుడయిన. నలమహారాజు చూడంగాక్ =చూదుచుండంగా; దానిమె 

డకొ=ఆనలవేవషము ధరించిన దానిమెడలో,; మభూక దామముక్ = ఇప్పపూలదం 

డను గక్కు. వక్ అవేగముగా; వై చెక్ = వేసెను.అంతేకిపురముననుండు న్తీ లీవిధము 

న కపటనలదమయంతీవేప ములు వేసీకొని యందు దమయంతి నలుని పరించినట్లు 

నటించుచున్నారని వెప్పుటను యోజింప నలరాజు వియోగముచేం బరితేపీం 

చుచు దుస్సవామయినకాలమును గడ ఫుటకు. దలంచి తనవినో దార్థము దమ 

యంతియే యిట్టిశార్యము లొనర్చించుచున్నట్లు తోంెడిని. ఇందు “పార్టి న 

(గామణిచూడగ” అని కెప్పుటచే, దమయంతి తన్ను(దప్ప నితరుని వరింప€ 

దన్న సమాచారము నలునకు6 టెలీ సెనని స్ఫురిందు చున్నగి. 

శా. ఆంతేకిపురములో నొక న్తీ నలునివేవ.యు ధిరించి కపట, పవ ర్తనల చే 

పోవుచుండగా వేటొక తె దమయంఃతివేప.మునుధరించి నలమహారాజు చూచు 

చుండగా కపటవలునికంఠమందు బూలపహోరమునువేనీ నరిం చెను, 

గీ *ాసె నొక్క_లతాంగి (కొళవ్వాండినోర 
వర్ణములు తోడుతో మవీ. $నర్ల ములుగ 
బపిండిచేదంగి లేకునం శ (బస్ఫుటముగ 

మదన కేఖంబు నర్మమశేర్మంబు మెజియ. 99 
టీ, ఒక్క._లతాంగి=లతవంటి శరీరముగల యొక న్లీ9 ; పిండి గేదంగి రేకునక్ ఇ 

బం గాము మొగలిరేకపనందు; (పన్ఫుటముగక్ = స్పష్ట్రముగాను ; నర్శమర్శం 

బుజనుర తాఫిలానును( దెలుపు నభి(పాయమును,; మెలి యన్ ఆపక టనమగువట్లు 

% వర్గ ముల"సిక్కు.తో "అని పాశారిరరయు, 
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గా; బుదన శేఖంబున్ = మన నథసంబంధ మయిన యు త్రరమును; (కొవ్వాండి 

గోరళ కొత్త వాండినోటితో; వర కృ నులుజఅకరకులు, శోడుతోళ౯ తో 
డశేనుదీ వర్ల ములుగక్ =నల్లనిరంగు గలుగునట్లు శా; (వాక్ ఎవిరచింభెను. 

తా. ఒక స్రీ) పనీండి *ేతకీదళయునందు స్పప్టనుగాను, సురతౌభిలావ 

(పకోటితమగువట్లుగను, అక్షరములు తోడే నల్లగబాఆ దనకొనగోటను మదన 
లేఖను [ వా"సెను 

గీ. చందరజమున నొకపూర్మశ చం దవదన 
చం(దమండలతిలకంబు $ సఖికిం దీర్చి 

చం[దశాలాంత ర పటేశళశంబునందు 

నావహీల్ల 0౫ నపుడు చం$(దానవస్గ, 100 
; థి 

ట్. ఒక పూర్ణ చం దవదన=నిండుచం దునివంటిముఖము గల యొక నీ), చం 

(దరజమునక్ = క ప్పురపుంబొడి చే, చం ద్రళశాలాంతరో ప దేశంబునందు్ = మిద్దె 

టెంటిమొక్క_ మధ్య,పదేశమందు; ఆప్పుడు=ఆసమయమందు; $చందానవన్ధ ఫా. 

లకచం దులయొక్క ఆనంత్యము; ఆవహీల్లంగక =కలుగునట్లు గా sm 

లెక్కలేనన్ని చందులు కలుగునట్లనుట. చం[దమండలతిలకంబున్ = చంద 

బింబముపంటి బొట్టును నఖికిక = చెలిక త్తెయొక్క ముఖమునందు, తీ ర్చెక్ = 

రచించెను. ఇట నొక స్త్రీ మడియొక స్తీ న్రీయభమునందు( దిలక ముతీర్చునప్పు డొక 

తిలక చందుండే కల్పించ వల యు"గాని పయ ేకతిలకచం దులు కలుగుట యెట్లని 

శంకింపరాదు, శెండద్ద:మ లఫిముఖము-గా నుంచినప్ఫు డందు (పతిఫలించువస్తు 

వొక్కుటయినను. బెక్కు_వస్తువులు గా దో(చుచుండును. అళ్లే యిట న్తీలము 

ఖిము లద్దములవ లె బింబ్యగాహు లై యుండుటవలన నావెలితీ5 చన తిలక చందు 

డొక్క (డయినను వారల పరస్పరముఖంబుల( (బతిఫలించుటవలన( దిలకచం 

(దున క వేశత్వము కలుగుచున్నది. 

తౌ. ఒకచందపవన చందకాలామ ధ్యభాగమునందు గూర్చుండి కర్నూ 

రర౭ముచే( దవవెలిసుఖమునందు. జం దమండల సద్భశ మయిన తిలక మును 

రచించి యాతిలకచందునకు సానంత్యము వచ్చునట్లు చేనికు. 
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గీ, మహితలావణ్యవార్చిలో $ మదను. డెక్కు_ 

కప్పురపుజోగు కంటిమి శ కంటి మనుచు 

నర్మగర్భంబుగా నొక్క_శేనలినవదన 

పొగడె సఖభిచంటిమోందియొశప్తులనఖంబు. 101 

టీ. ఒకనలినపదన = పద్మమువంటి ముఖముగల యొక క్షీ), మహితలాపణ్య 
వారీ లోక -మహిత=( కేస్టమయిన, లావణ్య వార్డి లోక్ = సాందర్యమగొడుసరు 

(దములో; మదను(డు=మన భు(డు; ఎక్కు. ...జోగు- ఎక్కు =ఆరోహీం చిన; 

కర్చూరసంబంధ మయిన యోడను; కంటిమికంటిమిజ చూచితిమి చూచితిమి; 

అనుచుు సభఖిచంటి., “ఖంబుక -సఖి= ఛలిక _త్రెయొక్క_;చంటిమింది=_స్తనము 

ఎినున్న ; ఒప్పులనఖంబును=(ప కాళింఛు నఖక్షీతమున్వు నర్మి గిర్భంబు గాజపరిహా 

సరు గర్భమందు గలుగునట్లు గా,పొగ డెక్ =నుతీం చెను, అనం౫ా నా న్లీీలాప 

ణ్య వెంక సమ్ముద మువంటిదనియు, నఖక్షతము నౌకాకారముగా నుండును గ 

నుకనది మన్గఘు( డెక్కి వివారించెడుపడపయని యు (బొగ డెననియభి పాయము. 

శతా. ఒక క్రీ) దమ మంతీ (పాసావయునందు మఖోొక శ్రీ స్థన ముపెనున్న 

నఖక్షృత మును గాంచి సౌందర్యమ డు సము[దములో మన్న భు డే క్కెడు కప్పు 

రపు డపను జూచియున్నా మని పరిహాసము-గా నతించెను. 

ఉ. భావము పల్ల వింప నొకశేపంకజలో చన (వాసె నొక్క_ల 

జ్ఞావతి మించుగుబ్బవలి+ చన్నుల వై మక రీక లా పముళ౯ా 

వావిరిగమసీరు మృగశనాభిరసంబున మేళవించి యే 

కావళినాక సింధువున 4 కన్వయలీల ఘటిల్లునట్లు గాన్. . 102 

టీ, ఒకపంకి జలోచన =పహ్మ ములవంటి నేత్రములుగల యొక న్లీ), భావము 
ఇ చిత్ యు, పల్లవింపక ఆ చివురొత్తే గా, ఒక్క... పె- ఒక లజ్ఞావతి= ఒక క్రీ) యొ 

క్క, మించుగుబ్బవలి చన్నుల పె వ ర్హుల మైన చల్ల నికుచయుల పె, వానిరి= మిక్కి 
లి కమ్మనీరు=పన్నీరు, మృగ నాఖిరసంబునక్ ఇకనూరిరసముతో , మేళవించి 
ఆకలినీ యేశావళి నాక్షసింధువునకుక = ముత్యాలహార మనెడు.గంగోనదికి) ఆ 
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న్వయలీల = సంబంధము, ఘటించునట్లుగాజ కలుగునట్లు గా మకరీశలాపమున్ ఆ 

ముక రీశేఖలయొక్క సమూనామును, (వానిక్ = రచించెను. అనంణా;-గంగ 

మకరీవావాన గనుక ేశావళలియను గంగకు !మకరికలు వావానమని సంబంధ 

ము గలుగునట్టు గా మకరికలను (వా"సెననుట. లేక సామాన్యముగా నడులళో 

ముండ వలనీనమకరము లిటశెట్టునచ్చె? నాశళంకీంఒ ముత్యాలహారమ నెడు గంగా 

నది యుండుటం బట్టి యిచ్చట మకరులుకూడ యుండుట సంభవచేయని 

తో (చునట్టు గా వానిని (వా సెను. 

శా, ఒక క్ల ప్నీటిని గ న్తూకితో (౫ లివీ మజీయొక న్లీ) వర్త్పుల కుచియు 

లై మకరిశా రేఖలను |వొసెను, దానిచే, ఏకావళి యనెడిగంగకు వాపహాన 

ముగా మకరికల శేర్పఆచెనని యట్లు (వాయుటకు సంబంధము చూప క్టైను. 

క. శారి యదె పొడువు మని యొక 

సారి యొక తె యశ్ కేళీసమయంబున ని 

చ్భారతి నొక తెకు, జెప్పిన 

శారి కనక పంజంమున + సాఫ్వస మొ దెన్. 18 

టీ. ఒకసారి=ఒకపర్యారుము ; ఒకతె = ఒక కీ); అక్ష శకేళిసమయంబు 
నక్ =సొక టాలాడునస్పడు, శారియదౌ-అదె=అదిగో, శారిజఆసొగ టను 

ను, పొడువురు, ఆ0, ఇచా రతిల్ = ఇష్టానురాగముతో , ఒక'తెకుళ = మణి 

యొక శ్రీకి, చెవ్పినక్ = చెప్పగా కనక పంజరంబునక్ = బంగారపుపంజ 
రొమునందున్న, శారి=గ రువంక సౌధ స మెంం దె =భ యపడెను, అనగా! 

భారి అనుపదమునకు సొకటమనియు గేరువంక యనియు నర్గముక లదు, కాన 

న చెలులు సౌగటాలాడుచు శారిని పొడువుముని యొక శ్రీ) మటియొక ర్తుళో 
కెప్పంగా శబ్ద పాదృళ్యమువలన( దశ్నే పొడువుమన్న దేమోయని పంజరమందలి 

శారి భకస జెనని భావము. 

శా, దమయంతియంత!ప్టురంబునం కెలులందజం సౌగటాలాడుచు జూ, 

శారిని బొదువునుని మొక నుటీయెక తతో; చెప్పను, తమూటనిని శట్దపౌ 
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దృళ్య్ణమువేం దన్నె పొడునమన్న బేమోయని బంగా రుపంజరమందున్న కారిక 

భయపడసాగాను, 

ఉ. వీండె నలుండు విశ్ళపృథిశ ఏవలమెక విభుండు వచ్చుచు 

న్నా(డని భీమభూమిపతిశనందన యూరడిలంగ( బల్కుపూం 

బోండులమాట నేర్చికొని $ _పోదిళశుకాంగన యట్ల పల్కి_నక్ 

జేండిది నన్ను న్మేకియ నెశటింగెనొకోయనియుండెనాత్య లోన్. 

టీ. విశ్వ...... విభుండు-_ విశ్వ పృథివీపలయ = సమ _సభూమండలయున 

క్కు ఏక =ఒక (డే, విభుండు=[పభువై న, నలుండు జనలమహాో 0 ' జువీ. జెవచ్చుచు 

న్నాండలిజవీండుళో + స్పుచున్నా (డని భీమభూమిపతినందన = దమయంతి, 

ఊరడిలంగళ€ జకాంతించునట్లు గ్యాపల్కుపూంబోండులమాటక్ =పలుకుచున్న శె 

లికొ త్రియలనాక్యమును, శేర్చికొని=ఆభ్యనించి (పోడిళశుశాంగన = పెంపుడు 

చిలుక, అట్ల=ఆచెలిక తెలు పలుకునట్లుగ శే పన్కి_న౯ ఆ నలమవారాజు ప 

చ్చుచున్నాండవి యనలా, “అడు = ఆయంత॥ పురమున సంచరించునలమహో 

రాజు, ఇది= ఈచిలుక, నన్నుక్ , పక్రియ = ఏరీతిగా ఎలింగనెకొ= తెలిసీ 

కొన్నదో:- అ, అరలో =మనస్సులో, ఉండెక =జఅనుకొనుచుం డెను. 

శా. దమయంతి నలవియోగయును సహీంపలేక దుఖించుచుండంగా నా 

మె కూరటగల్లుటక యి లక తె లడిగో నలుండువచ్చుచున్నా (డని మాటిమాటికి 

పలుకుచుండీరి, ఆమాట నే పెంపు చిలుక ేర్చికొని పలుక గా నంతేకిపురసం 

చారి యగునలుండు తిరస్కరిణీవిద్యచేం దికోహితు(డ నయినన న్నీ చిలుక మె 
ట్లు తెలినికొనినదని సండేహీంప(ంబొశ్చెను, 

గీ, అంబుజానన కొల్వుకూశటంబునందు 

కొనక క లహాంసశాబకాశీకార మైన 

పీసియపు(బెప్టి చూచి యుశేర్వీధవ్రండు 

దల చె దనకఠా ర్మిదూత చిశత్తంబులోన. » 105 

టీ. అంబు... ...ంద్ను. , అంబుజాననజప ద్మమువంటి ముఖముగల్లడళుణకం 
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తియొక్క_, కొలువుకూటంబునందుక = సభయందు, కనక... ఆకారము 

కనక = సుపర్గ వి కారమయిన, క లవాంసశాబక = రాయంచవీల్ల యొక్క, ఆశారము 

జరూపమువంటిరూపముగ లది, అయిన వీడియపు (బె కై అయినట్టి తాంబూల 

(దవ్యము లుంచుకొనెడు పెశ్రైను, చూచి, ఉర్వీధవుండుజనలుండు తనకూర్తి 

దూతక =ఠీనకుబీ నుదూతయగు వాంసను, చి త్తంబులోళ్ = మనస్సులో, తలం 

చెక్ జతలంచుకొ చెను. 

తా. దమయంతి సభామధ్యమునందు(దాంబూల | దవ్యము లుంచుకొనుటకు (6 

గనకవి కారిమయిన వాంసవంటియొక పెక్తైను చేసియుంచుకొనంగా దానిని నలు 

డుచూచి శన పియదూతీయగు వాంసమేయరి తేల? చెను. 

వ. ఇట్లు కన్యాంతః పురంబు, (బవేశింది దనుయంతి సభాభవన 

డ్యారంబు నొక్క_'పసిండియరు. గుమోంద( గూర్చుండె నప్పు 

డబ్బాలి కారత్నంబును జననీ పయత్నంబునం దత్సమ్లుఖం 

బున కరుగుటయును స్వయంనరక ల్యాణమహోత్సవంబు 

సంపాదింపంబడుటయు శోభ నారంభ సం భమంబులవలన 
నెజింగినవాండు గావున నయ్యంభోరుహోవీసమాగ మసం 

బశేకీంచుచుండె నప్పుడు, 106 

టీ. ఇబ్లు= ఈవిధ ము గా, క న్యాంత॥ ఫురంబుక్ జఆదమయంతి యంత॥ పురం 

బును (పవేశిం చి=చొచ్చి, దమయంతీసభాభవన చవ్వ్చారంబు=దనుయంతి సభా 

మండపముయొక్క_ ద్వాగరముయొక్క, ఒక్కాపసిండియకు(గుమిందక్ జఒక బం 

శారప్రుటరుగుపెని, కూర్చుండెను. అప్పుడు, అబ్బాలికారత్నంబు = ఆదమ 

యంతి, జననీ[పయత్నంబునక =తల్లీ యొక్క [ప్రయక్నము చె, రత్సమ్వఖంబున 

కుక్ =ఆజననియొద్దకు,ఆకుగుట యును, స్వయంవర రే రృపంబు---స్వయం 

పరజస్వయముగా భర్తను నరించుటయ నెడు, కల్యాణ=మంగళ| పదముయిన, 

మసశోత్భవంబు = గొప్పయుర్సపమ, సంపాదింపంబడుటయు = ద్ధరపజుంపంబ 

డుటయు, శోభనా ..... వలనక్ --శోభ నారంభ జః శుభ శా ర్యారంభ ముల 



ప-107,108.] తృతీయా శ్వాన ము, ళీ 829 

యందలి, సంభ మంబులవలనక ఐత (టు పాటువలన, ఎజీంగిన వా(డు= తెలినీ 

శొనినవాండు, కావునక్ = కనుక, ఆయ్యంభోరుహాత్నీ సమాగమనంబు = 

ఆదహయంతియొక్క_. రాకను, అపేషీంచుచుండెక = కోరుకొనుచుండెను, 

ఆప్పుడు =ఆసమయమందు. 

గీ అనుంగుందల్లిక వందనం + బాచరించి 

వరుస నిలువేల్పులకు మొక్కి $ వలను మిగుల 

(బోహ్మణులచేతి దీననల్ +వడసీ పుణ్య 

భామ లిచ్చుహేమాకుతక$ పతతిం చాల్చి. 107 
టీ. దమయంతి ' “ధ్యాహారము) అనుంగుదల్లి క౯- = (పేమాస్పదురాలయిన 

తనతల్లికి, పందనంబాచరించి =| మొక్కి, వకుసక = కమము గా, ఇలు వేల్చులకుక్ 

ఇగ్భవాదేపతలకు, వలను మొక్కి. =|పవక్నీ ఇనమస్క్మా_ర ములు చేసీ, బావహాణుల 

చేతా, ఆశీర్యాదములు, మిగుల ఇమిక్కి_లి, పడసీ=పొంది, సప్రణ్యభామలు 

=ప్రుణ్య న్రీ)లు ఇచు హేమాక్షతపతతి౯ =ఇచ్చెడు బంగారపుటక్షతలసమూ 
పామును, దా'ల్చిజధరించి, అని పైపద్యముతోనన్వయము. 

తా, అట్లు దమయంతి తల్లియొద్దకుంబోయి నమస్కరించి, గృవాదేవ 

తలకు వరుసణాం (బదక్షీణనమస్కా_రములు సలిపి (బావ్లాణాశీర్వాదముల!గొ 

నీ పుణ్య నీలి చ్చెడు “హ్కీమ్రూతతలను దలయందు ధరింశెను. 

ఉ. తల్లీ మనః పసాదసహిశీత ంబుగ నిచ్చినపుష్ప దామముళ౯ 
బల్లవపాటలం బయిన $ పాణిసరోజమున౯ ధరించి యా 

యల్లకతీవసంజ్వరభ $రాలసకో మలగా(తవల్లి యె 

యల్ల న యేంగు దెంచుకమశలాననం గాంచె విభుండు దవ్వులన్ , 

టీ, రల్లి, దమయంతి యొక జనని, మనకి ప్రసాద సపాతంబుగక్ = నిర్మల 
మైనమనస్సుతో గూడ, ఇచ్చినపువ్పదామము౯్ జ ఇచ్చినటువంటీవూలదండము, 

పల్లవపాటలంబు = చిగురువ లె నేపాటలవర్ష ముగల, పాణిసరోజమునక్.. ఇ పద్మ 

ముపంటి'చేతిచే ధరించి ఆయల్లక... ... పల్లిమే----ఆయల్ల క్షజు విరవ్వాసంబంధ, 



380 శ ంగారనై షధిము [ప.109,110. 

మమిన, తీవ్రజ దుస్సవామయిన, సంజ్బ రభ రజఉ స్లాతిశ యము చే అలసఆమంద 

మయిన లేశ వివశమయిన, కోమల=మృదువై న, ఇాత వల్లిరైఐతనూలతశ లది 

యయి, ఆల్లనజ మెల్లగా, ఏగపదెం దుకమలానన =వచ్చుచున్న దమయంతి 

ని, విభుండు=నలు(డు, దవ్వులక్ =దూరముగా చూశెక=కను(గొ౫ను, 

తా. దమయంతి తల్లి సమీపమునకు (బోయి యా మెనిండుమనస్సుతో నోసం 

శినవూలదండను గరపన్షవముచే న్వీక రించి [పీయుండగు నలు9 ఇడ'బాసియుం 

డుటవలనం గల్లిన తీవమయిన యుష్ణాతిశయముబేం గోమలశరీరము కంది 

పోవుదుండ€౫ా మెల్ల మెల్లం౫* వచ్చుచుండంగా నలుడు దూరముగా. 

ఈాచేెను, 

వ. ఇట్లు వీీంచి నిషధాధ్యతుండు సామోత్క_రించినమదనసా 
(మాజ్యలవ్మ్నీయుం బోనియాధవశాశ్నీసమశుంబు శోరంబో 

_ యేనప్పుడు, 109 

టీ, ఇట్లు= ఈరీతి గా, నిష ధాధ్యతంండు=నిషధ దేశ మున కధిపతిరైన నలుC 

డు సామోర్క్మింరించిన ...... లక్షీ యుక్ _ సాకార), రించిన = (ప్రత్యక్షమయి. 

న్య మదనస్నామాజ్యలక్షీ యం? = మనథరాజ్భల కీని, నియాధ వళొశీ సమ 

శఈంబు = పోలినయా తెల్లని శే తములుగల దమయంతియొక్క్చొ._. (మోలన్సు చేరం 

బోయె= చేరయనియెను లేక సమోపిం చెను అప్పుడు= ఆసమయమందు. 

a. ఎెంశ యుడా యనేంగ్ యు నుశహీశుండెజటుంగంగ నేరం/శయ్యెవి 

భాంంతివిదర్భ రాడ్డుహిత్ళ శీపం కులలోన మృగావీ నప్పుడ 
య్యింతి యెజుంగ దయ్యె దిగ శీధీశ చతుష్టయదత్త శాంబరీ 

ధ్య్వాంతనిగూడఢ్లు. డై నవనుశధాధవుని౯ా నిక టస్థలంబునన్ . 

టి, మహీళుండు =భూ మిక ధిపతి యయిన నలుడు; ఎంతయుక = మిక్కి. 

లీ ధాయక్" + ఏయియుక్ = సమోనించియును; విఫాంంతి,..పం కులలోక్ "ఎవి 

భారింతిఐమోవాము బే. గానవచ్చుచున్న, విదర్భరాట్ = వదక్భరాజిగు భీమ 
జీనునియుక్కొ., దుహీతృ ఆ కూంతుయొక్క.,. అనం౫ా ..-దమయంతియొక్క 



ప.111.] తృ లీ యా శ్వాస ము, $81 

యనుట; పం క్తులలోక్ = వరుసలలో, మృగామీ౯. = లేటజీకన్ను లువంటిక్ న్ను 

లుగల సత్య మెనదమయంతిని; ఎఆుంగక్, “నేరండయ్యె౯ = తెలిసీకాన లేకపో 

యొను; ఆప్పుడు; అయ్యింతి= ఆదమయంతి; దిగధీళ ... నిగూఢుండు - దిగ ధీళ 

చతుష్టయజ=నలుగురుది క్పాలుర చే; అనలా ఇంద; అగ్ని; యమ; పర ణులే 

ననుట్కద త్తే= ఈ బడిన ; శాంబరీ =మాయాసంబంధ మయిన తేక తిరస్క- రిణ్లీవిద్యా 

సంబంధమయిన; ఛ్వాంత = చీకటి యందు; నిగూఢు (డు=దాగయుక్న వా 

డు; అయినవసుధాధవునిక్ = అయిశట్రినలనుహో రాజును; నికటస్థలంబునళ్ 

= సమిపమందున్నట్టు; ఎజుంగదు, అయ్యెక ఆ లెలినీకొన లేకపో ఈమెను. 

శా. నలదమయా-తు లిరువుకు నొకరికొకరు సమిపముశానున్నను మోహాతి 

శయముచే( దనకుల. గానవచ్చుచున్న దమయంతీసమావాములో సత్యదమయం 

తిని దెలిసికొనలేకపోయెను. మజీయు నాదమయంతియు దిరస్క_రణీవిద్య 

చేయం దిరోహితు డై యుండుటంబట్టి నలుడు సమిపమందున్నట్టుగా జెలిసి 

కొనలేశపోయెను 

న్నీ అతివ యుద్భాాంతివీవీ తుం క్ట డయిననృపతి 

కంఠమున వై చెం చేతి చెంఫీగలునదండ 

యది నిజంబుగ నికటన్గు శ డై నవిభుని 

యజుత సంలగ్నమయ్యొ నశత్యద్భుతముగ,. 111 

టీ, అతిప=ఆదమయంతి, ఆద్భాంతిఫీక్నీ తు డు= భాంతి చేగాఎవచ్చుచు 

న్న, నృపతికంథధమునక్ = నలమహారాజు మెడలో, చేత చెంగలుపదండక్ ఆ 

చేతిలోనున్న యెజ్ఞకలుపదండను, SE ఆ వేసిన, ఆగి=ఆదండ, నిజంబుగజ 

సత్యముగా, నిక టన్టుండు = దగ్ధణనున్న బాతు, ఆయినవిభునియ అంతక ౫ 

ఆయి ౩ట్లినలునిక ౦ఠ మున, ఆక్యద్భుతే నుణాక్  =మిక్కి_లియాశ్చర్యము కలుగునట్లు 

“గా సంలగ్గ ఎనుయ్యెక్ జతగుల్క్కా నెను. 

శౌ. దమయంతి సంతితము నలుని నే ధ్యానించుచుండుటనలన మోహోాతిళయ 

ము"చేం గానవచ్చిన నలునింజూచి యిక/జే నలుఃడని తనచేతియందున్నళూల 

దండను వేయగా నది సమోభమందు: జాగయున్న సల్యనలుని మెడలోంబ కెము 



832 శ గా ర నైషధ ము [ప-112,118, 

గీ, వాస నాదృష్ట యగుకాంత 1 వె చినట్టి 

వఫొందు నిజముయ్యె నని చోద్య శ మందె రాజు 

తాను వె చినకల్తారశ దానుక౦బు 

మాయమగుటయు( దరుణి విశస్మయమునొం దె. 112 

టీ, వాసనాదృష్టయగు -- వాననా = అనుభూతయైనదమయంతి సంబం 

ధమయినస్య ఎతిచే; దృష్ట= కానవచ్చు చున్న ది,అగు కాంత *అయినద మయంతి, 

వె చినట్టిపొందు = ఫున్సదామము జేయుటనలన ౬ గలీగినకూడిక , నిజముయ్యెక 

=సల్యేమయ్యెను, అని రాజుజనలముహారాజు, చోద్యము, అం చెక్ = ఆశ్చర్య 

పడెను, ఆశ్చర్య కారణం బెద్ది యన(౫ా-. “మోనావళ మున ( గానవచ్చుదమయం 

తులలో సత్య చముయంతి యెవతిమో తెలియమిచే దమయంతి వె చినపున్న 

జామమును మి థ్యాదమ యంతి వై చిన దానిగా నలంచి మిథ్యాదమయంతి వై 

చినపూలదండ తథ్యముగా నాకంఠమందు( దగుల్వడి మొ నే యనియాశ్చర్యము. 

తొను=దమయంతి, వై చినక ల్హారదామక'ంబు = వేసీనయెజ్తక లువదండ, మాయ 

చుగుటయు =అంత గ్థాన ము చెందుటంబట్టి, తరుణి =దమయంతి, విస్త యమునొం 

"చెక్ =ఆళ ఎర్యప డెను. ఇట దమయంతి భా9ంతినలునిూాచి చెంగ లుపదండ 

వేడుకలో వేయగా నది యచట మాయచే దాగియున్న సత్య నలునికంఠ మున( 

దగులుకొనెనుగాన దండ శాన రాదయ్యెను. అప్పుడు దమయంతి భాంంతినలుని 

మెడలో వైచినపూలదండ యేల శావరాదని యాళ్ళ సర్యప డెను. మణియు 

నలుడు భాాంతిదృషు(డు కాని పూలదండ సత్య మైనదే కాన, నలుండు లేకపో 

యినను సత్య మైనపూలదండ కనంబడపలసీనది. కాని యది కానరామిచే దమ 

యంలికి నాళ ర్రోముక లిగను, 

తౌ, స్పస్త్రము. 

గీ. ఒక్క_చో నుండియును బౌస్సి $ యున్న భంగి 

భ్రాంతి నన్యోన్య మోమీంచి శ పతియు సతియుః 
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జేం విథ్యాపరస్ప రాశీ శ్లేషకలన 

సత్య పరిరంభ ఖేలనాశీస కు కు 'లెరి. ' 118 

టీ, ఒక్కుచోల = ఒకస్థ లమందు, ఉండియును, పాసి=ఎడంబాసి, ఉన్న 

భ ౦్గ=ఈ ౦డునట్లుగా, భా భాంతి = మోవాముచే, ఆన్యోన్యము=పరన్సరము, 

చూచి పతియుక్, సతియుక్ =నలదమయంతులు, చేరి=సమోపీంచి, మిథ్యా 

పరస్పరాశేవ కలనక - మిధ్య =ఆసత్యమగు, పరన్సరాశ్లేవ = ఒండొరుల కౌంగి 
లింతల చెడి, కలనక్ = కార్యము చేత, సత్యే.., స క్తులు- సత్యే =నిజ మైన, పరిరంభ 

'ఖేలనా=కౌణగలింతఠయనెడు నాటయందు, ఆస క్రులు= ఆస క్రికలవారలుు అయిరి, 

తా, నల దమయుంతు లిక్వురు నొక చోనుండియు నెడంబాసీ యున్నట్లు 

గే తలంచికొని, తమ్మును భాంతి చే జూడ (టడు వారిని గా దలంచికొని యన 

త్యమయిన శాయి లింతలను బెనంగ మొవలిడి సత్యమమునకౌ (గిలింతల నే పొందిరి. 

శా, అంభోజానన భూమిసాలకునిచే $ నాక క్లే స్టయయ్యు నృది౯ 

సంభావింప దతిం డదృళ్యుండ గుటళా శ్ర “సగ్యేపగావాంబుగా 

_స్తంభావిష్కృతి వైర సెనియును వై $దర్భిళ"| గహీంపం([ బా 

రంభ ౧బుందగ( జేయ నించుక యు నేశరండయ్యెనీథీ,౦చియున్ క 

టీ, అంభేజూనన = పద్మమువంటి ముఖముగల దమయంతి, భూ మిపాలకుని 

చే౯=నలమహారాజుచే, నాళ్లి పస్రయయ్యూక౯ =కొ గిలింప(బడియు,అతి ండు=ఆన 

లుండు, అఆద్భశ్యు (డగుటక్ = తిరస్క_రిణీ విద్య చే దిరోహిగు.ఆై యుండుటం 

బటి, సత(ోపగూవాంబుగా =య థార్థమయిన కొయగలింర లా, మదిక్ =మనన్సు 

నందు, సంభావింపదు = ఊహీంపదు, “వ రానేనియుక్ = వీర 'సేనకుమారుండయిన 

నలుండును, ఈత్సీంచియుక = సత్యదమయంతిని జూాచియు, _సంభావివ్య్భు 

తిక = స్తంభాఖ్యమగు సాత్చికభాపము కలుగుటచే, వె వై దర్భిక్ దమయంతిని, 

(గ్రహీంపంగక్ =పట్టుకొనుటకు, (హారంభంబుక్ = (వయళత్న మును=లేక మొదలి 

డుటను, తగ్, చేయక =ఓఒప్పునట్లు గా జేయుటకు, ఇంచుశీనియుక్ జకొంచె 

మైనను, శేరడరయ్యెల్ ఆ సమర్ధుడు శాడాయెను. 
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శా. దమయంతి నలుని చే నత్యముగాC గౌయిలింపలడినదయ్యు నతడు తేన 

కుంగానరాపండుట చే నాకెయణగిలింత యనక్యముగా నే తలంచికొనుచుం జెనుకా 

ని సత్వమయిన దానిగా దలంచుకొన లేదు. వలుండును సత్య్వదమయంతీని జూచి 

స్తంభాఖ్యసాత్వికభావము కలవాండగుటచే దమయంతిని (గ్రహించుటకు నుం 

“తేనియు. [బయత్నము చేయశేక పోయెను. 

చ. మొదల శ్రరీరసంగ ముసీముద్దత సత్యమతి[ ప కాశ తళా 

విదప నళీక సంవిదు పశేబ సంహిత భావతం బొంద నిద్దణుం 

బవపడియంతరంగములంశేబృత్యయ మొందరొకిం చుశేనియుం 

గదిసి యొకళ్లి కళ్ల నిజిశగాలట జేర్చి యునుం (బముగ్గత న్, 

టీ. మొదలక్ = మొట్టమొదట, శరీర... [ప్రకాశతళ _శరీరసంగమఇశరీర 
సంస్పర్శవలన, సముద్లత = ఫ్ర ట్రైన, సర్యమతి ప కాళశత౯ = సత్యమ నెడుబుద్ధిని 

వెల్లడి చేయుటను, పీవపక = తరువాత, అఆళీకసంవిత్ = మి థ్యాజ్ఞానము చే, 

ఊపబ్బృంహీత జపర్థింప (బడిన, భావతక = మనస్సుకలవారగుటను ఆనా మి 

థ్యాళ్ఞానయుకి లవారనుట, ఒందక  జపొంద౮౫ా, ఇద్దఆుక అ నలదమయంతు 

లిక్యరును, కదినీ= సమీపించి, మయొకల్లొ కళ్ళ = ఒండొరులను, ఇ2కౌయిటనుఐబీగి 

కౌంగిలింతను చేర్చియుక = పొందించియు, అనం గా--ఒకరినొకరు బిగువుగా 

గాణిలించికొని యుండియునరి యర్థను, (పముగ్ధత్క్ =మిక్కి_లి తెలివిలేని 

చారగుట చే, పదపడి= వెనుక, అంతర౦గములక్ =మనస్సులలో, ఒకించుకేని 

యక కొంచెమైనను, (పత్యయముక్ =నమ్మక మును, ఒందరు=ఒంద లేదు. 

తా. మొదట దమళరీరములు తౌంకుట చే సత్యమనిళలంచికొనియు6 దరు 

చాత షు ఖథ్యాజ్ఞానము వేం దిరోహితు లై నవారగుట చే నానలదమయంతే లిర్వుడ 

శొకరినొకరు బిగ్గరగా గాంగిలిం చికొనియు( చెల్సి లేమి చేం బభమమనంబుల 

నిందుశేనియం నమ్మ లేకపోయిరి, 

ఉ. ఆరి భోటికి౯ విభున $ కప మనంబుల వి పలంభశ్ళం 

గార మొకల్లొక శృయిజిశగాంగిటం బుట్టిననిండువేడ్క_ చే 
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బోరన నారం/హారిమదిశబొంగె ఘృతింబతిమా(త వ్రైసిన౯ా 
గూరికికూర్కి. యాతుణవుశ గొబ్బునమండినదీపమోయనన్. 

టీ. ఆరడిక్ జప్యర్థము గాాబోటికిక్ = దమయంతిని, విభునకుక = నలనుహో 

రాజునకును అప్పుడు=అసమయమందు, మనంబుల=మనస్సులలోనున్న ,వి పలం 

భశ్ళంగారము= ఎడ (బాటువలన గలిగిన కృంగారరసము,ఒకళ్ల్గొ కళ్ల యిటి కొం 

టక =ఒండొరుల బిగికొయగిటియంను, పుట్టిననిండు వేడ్క చేక జడ దయించిన 

గొప్పయుర్క_ంఠ చే, భృతంబతిమా[ తవోసినక్ = నేయి యెక్కు_డుగా పోయు 

టచే,ళూరికికూర్కి =కునికికునికి, యూ క్షణమ= ఆసమయమందె, గొబ్బునక్ = వేగ 

ముగామండీిన దీప పె-.ునక్ =మండుచున్న దీపమోయనునట్లు గ్యాబోరనక్ ఇవే 

గముగా,ఆర (గారి = లెస్స గానయి,ముచెకొ, పొం" ఎమ నస్సునందు! బే కించెను. 

తా. నలదమయంతులకు నాసమయమున చునమునందుండువి_ పలంభ ళృం 

ఇారర స మొకరినొకరు కౌంగిలించికొనుటపలనం గలిగిన నిండయిన యుతం 

థ చే ఘృత మధిక యముగా బోసీనప్పుడు కునికికునికి యు త్తరక్షణమం దే వేగము 

గా బస్తనమండెడి దీపమువో లె లెస్సగా మనంబుల న్న దేకిం చెను. 

వ. ఇవ్విధంబున సంయోగ వియోగంబులవలన బోధ మోహం 

బులు వహీంచుచు సవ్వరారోవా హృదయనిర్వి శేషం బగునఖీ 
జనంబు మెత్తమె తేన దోడ్కొనిపోవ నిజసభాభవనంబు 

నకు నెట్ట కేలకుం జనియె. ధరాధీశ్వరుండును ఛారావాహిక 

జాన పవావాంబునం చేలియాడుచు నంతనంతేం గాంతార 
తంబు గదియ చతెంచె. అట్లు కొలువుకూట ౫ బు జొచ్చి 

. యబ్బోటి హాటక వీఠం బలంక రించి సఖిపరివారపరివృత మొ, 

తారకాగణపరివృత యగు చంద కేఖయుంబో లె బొలు 

పారి నాసవముయంబున. 117 

టీ. ఇవ్విధంబునక్ = ఈరీతిగా, సంయోగ వియోగ ంబులపలనక్" ఆ కూడిక 

వలనను ఎడ౯బాటుపలనను, బోధ మోవాంబులుజ జ్ఞానమును మోహామును, వహీం 
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చుచుక్ = పొందుచు, అవంగా- సంయోగమువలనబోధను, నెడబాటువలన 

మోవామును, ననియర్గము. అవ్వరారోవా = ఆదమయంతి, వృదయనిర్వి కేస. 
ముజవాదయయుతో ఛీదయులేని అనంగా- శరీరములు వేజుగాని నాదయము 

లొక్క_ కేయనిభాపము. ఆగుసఖీజనంబు =ఐనట్టి చెలికి తిలసమూవాము మెత్త 

మె గనక =తిన్నశా, తోడ్కొనిపోపక్ =కొనిపోపంగా, నిజసభాభ పనంబు 

నకుల =రఠనకొల్వు కూటంబునకు, ఎట్టశేలకల్ = అతికష్టముచ్వే చనియెక్ = 

వెళ్లెను ధరాధీశ్యరుండును=నలమహారాజును, ధా రావాహిక= ధా రాపాతము 

గల, జ్ఞాన్నపవావామునందు, తేలి యాడు మక = ఈందులాడుచుఅంతనంతక౯్ = 

(కమ[కమముగా, కాంతారత్న ంబుక= దమయంతిని, కదియక్ , ఏతెం చెక్ = 

సమోవపించెన్కు అట్టు, కొలువుకూటంబుక =సభామందిరమును, చొచ్చి, అబ్బో 

టి= ఆదమయంతి, హోటకపీఠంబుక౯ , అలంకరించి = బంశారుపీరఠరముపయి€గూ 

యృండి, సఖీపరివారపరివృతయై = చెలిక తెలచేతను దక్కినపరి వారము చేరను, 

చుట్టబడి, ఆారళాగణపరివృర్ =నక్ష| తగ ణములచే చుట్రంబడీన ది, ఆగుచంద 

శ్రఖయుంబో లెక = అయిన దం(దనేఖవలె, పొలుపాశెక్ = ఒెప్పిను, ఆసమయం 

బునక అప్పుడు అని పెపద్యముతో నన్నయము. 

ఉ. భావము(జబూడ( గోరి యొక$పార్న గమునళ౯దమయంతిచేరిథా 

_ శ్రీవరుం డుండె శాంబి ధశేరంచియు భీమనుతావినోదనం 
అభ అట మరీ ఆహా జన భావన కె సఖీజనులు 9 పన్నిన యాత్మ మున్ జ్జ పుంస్వరూ 

౫ నళిలో నిజాకృతి ౫శేయబ్కడకు౧శంగై రత్న వేదికక్, 118 
ల జి స య 

టీ. భాపముక్ =దమయంతిమనస్సును, చూడక కోరి = పరీశ్నీంపనెంచి, 

ఒక పార్శ ప్రమునక్. =ఒక (పక గాను దమయంతి, చేరి=సమోవీంచి, శాంబరి 

ధరించియుక" =తిరస్కటరి ణీవిద్యను ధరించియు, భీమసుతా = దమయంతియొ 

క్కు వినోద సంభావన = వేడుక యొక ్క.. గౌరవముకొణకయి, అనంగా-దను 

యంతిళోర్కిని గారపముగా6 దీర్చుటకయి యనిభావము. రత్న వేదికక్ జ 

మణిమయనుయిన అకుంగుపయి, సఖీజనులుఐ దమయంతి చెలిక తెలు, పన్నిన... 

వళితో -పన్ని నజ నర్తించిన ఆర్త జరీనయొక ్ క-,మనోజ్ఞ =సుందరమయిన, ఫుం 
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స్వరూప= ఫురుషాకారముయొక్క, ఆవళిలోక్ = సమావాముతో లేక ప జ్కా 
అశ 

లో, నిజాకృతి = తనయాకారము, బయల్పడకుండక్ = "తె లియకుండునట్లు, 

ఆండెర్ ఎడం టెను. 

ఆతా. నలమవోరాజు దమయంతివృుాదయము గను(గొన నెంచి యామెపా 

రృ్యమును జేరి కాంబరిని ధరించినవాండయినను దమయంతీవినోదముకొటికు 
రత్నవేదికపయి నా మెచెలిక తెలు పన్నిన తేన ప్రతికృతిపం కిలో. దనయా 

కారము బయల్బడ కుండున ట్లుగా నుండెను. 

వ, ఇప్విధంబున నబ్బౌల ఉకోలగం బున్న సమయంబున (బతి 

హాోరిణి యేతెంచి యిం[ దాదియవునరుణులు ఫు తెంచిన 
అల 

దూతికలు న "దిరద్వారంబున నున్నవారని విన్న పంబువేసి 

తదనునువి నకి (పనేశింపం చేయుట యు నాసం బేశపహాోరిణు 

లు ముందనుంనానముశంబ.”. నాతై 9౨ోక్యనుండరిం జేరంజను 

డెంచి సముచితఒత్కారంబులు నడని సఖీనిర్లిస్థంబు లగుము 

ణిమయూసన బులి గూర్చుంచరి. ఆసంవారి కాచతుష్టయం 

క్యా ఇప ఇర జర ఎ మో కయ ye 9 బునందు త Os నింగి 

తాకాగచేస్థావినేకి వి ళా గదయునుం బుంవత్ప్రగల్భయు నగు 

జంభారిగారాపుశంభ9 హ నాంభోరుహంబులు మోడి యి 

టనియె. 119 
య 

టీ, ఇప్పిథ ౦బుసక్ , అబ్బాల= ఆదమయంలళి, చేరోలన్న బు = పెద్దకొలు 

వును ఊన్న సమయంబునకొ =తీర్చన వేశ్య (పతహాంణి=ఎద్చార పాలిక్క ఏతెంచి, 

ఇం._దాగ్నియమవరుణులు, పుత్తెంచినదూతక లు = పఫంవీనదూతిక లు, మందిర 

ద్వారంబునక =ఇంటివాకిటన్కు ఉన్నవారు, అని, విన్న పంబు'చేసీ = మనవి 

చేసీకొని, తదనుమతి = ఆదమయంతి భాషా, పడసి=పొంద్సి (ప వేశింపం జేయు 

టయు=లోనికింబంప6 గ ఆసంనేళ హోరణులు= వా రలను జిచ్చిన యా న్లీీలు, 

మందమందగమనంబునక =మిక్_ ని మెలని గమనంబుతో, అతె ఎ)లోక్యసుం 
య లా 

దరిక్ఎముల్లోక ములకు సుంద రియయిన యాదమయింతిని, చేరింజనుణెంచి= 

22 
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వచ్చి, సముచిత స తా, రంబులుక్ =తిగిన గొరపంబులన్సు పడసీ= పొంది, సఖీ 

నిర్జిష్టంబులు= చెలుల చే జూవీంపంబడినవి, అగుమణమయాసవంబులక్" = అ 

యిన రత్న పీఠములందు, కూర్చుండిరి. ఆసంచారి కాచతు వ్రయంబునందు్ = 

ఆనలువుగుదూతిక లయందును, విస్పష్టమధురాలాపయుక = ఎన్నన్హముగాను మధు 

రముగాను మాట్లాడునదియు, నతో క్షినిప్రుణయు =పరిహాసపడన ములందు "నేర్చు 

కలదియు, ఇంగిత్ = వ్ఫాద్ద తౌభి ప్రాయము, ఆకార చేహ్రైజశరీరసంబంధ మైన 

చేన్టలను, వివేక = తెలిసికొనుట యందు, విశారద యును= నేర్పుక లడెయు, పుం 

పత్పగల్బయుక- = ఫురుషునివలె నే పతిభగలడియు, నగు, జంభి "6 శారాఫు 

శంభళి=ఇం(దుని! వీయదూతిక , వాస్తాంభొరువాంబులను = పద్శ్యములపంటి చేతు 

లను, మోడ్చి) యిట్టకియెక = ఇట్టుల నెను. 

నీ అవధారు జీవి దిశవ్యకిరీటకోటిసం 

దానితవిక చమం+ దారదానము 

సనందోహామక రండ కవిందుధారా ధెత 

సందీ ప్తచరణారశేవిందుండై న 

సం(కందనుండు నాశన్వామి న న్నాయి౫(దు 

గా రాబుసంచాకి శే గా నెటుంగు 

పాలిండ్ల కొత్తుగాం + బరిరంభణము సేసి 

యడిగె నీసేమ మ య్యమర విఫో(డు 

x పారిజాతెక మాల్యం బుశేపాయనముగ 

నముచిదమనుండు పు త్తెంచి+నాండు నీకుం 

గ కొనుము దీని నని యిచ్చె $ నాకవనిత 
eer 

పూర్ణ చం దనిభాన్యక శప్పూవుదండ. 120 

టీ. చేవి=:దమయంతీ, అవధారు = వినుము, దిష్ట ,. . అరవిందు (డు - దివ్య = దేవ 

శలయొక్క_, కిరీట=కిరీటములయొక్క_, కోటిజయంచులందు, సంచానిత =కూ 

ర్పంబడిన, విక చ=విరిసి సిన, మందార జమందార పుప్పములయొక్మ., దామజద ౦ 
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డలయొక్క_, సందోవా=సమూవామందలి, మకరంద= లేనెయొక్క, బిందు= 

కణములయొక/[_, ధ'"రా= ధారల చేధాతజక డుగ (బడిన, సందీ పజ మిక్కిలి 

| పకాళించు, ఇరణారవిందు(డు = పద్మములవంటి పాదములుక లవాండు, ఆ 

యిన సంక ౦దనుండు= అయి" సి దేవేందుండు, నాస్వామిజ నాక ధిపతి, ననుక్ , 

ఆయిం దుగారాబుసంచారగా౯ = అదే వేం దుని| వియదూతికె (-గా,ఎటుంగుగు = 

నె? సీకొనుము, వాలిండ్లకు౯" = సనములకు,ఒత్సుణా =అదుముడు కొలుగుకట్లు శా- 

బిగ్గననుట, పరిరింభ ణముచేసీ =కౌ గిలించి, అయ్యమరి విభు (డు=అదే కేం దుం 

డ్కునీ నేమము, ఆడి ౫క్ = నీయొకి _కుశలమడి నకు, పొరిజాతేకి మాల్యంబు = పారి 

జాతిఫువ్పునులదండ ఊఉ పాయనంబు గాడ =కానుకి (గ, “కు, నముచిదమనుం 

డు = నముచి యనరాకసుని ళికించినవాండు అవంశా ఇందుడనట్క ఫు 

"తెంచనాండు=సంవినాండు, దీనిక కెకొనము = తీగీకొనుము, అని, పూర్ణ 

చందనిభాస్యకుక్ జఫూర్ల నందుని తో నమానదుయిన ఎ ఖమ గల దమయంతికి, 

అప్బూవుదండక = అ ఫపుస్పమాళ్క న్కు ఇచ్చెక్ =". 7ను, 

తా. ఓవమయంతీ వినుము. మ నేవతిల శే (మొక గా ంబడుచున్న దేచేం 
ఆలీ 

(దుండు నాపభువు. నన్ను నాచేవేందు0 దూతికనుగా6 జొబిసీకొనుము. ఆదే 

వేందు(డు నిన్నుబ్బిరగా. గాయగూంచుకొని న నేమ నుడ్గెను. పారిజాతపువ్చ 
౧ 

మా గొకిను ఏకు బహుమానముగా. బంశినా.డు. దీఎని న్నీ కరింప్రుము. అ, పలికి 

యమా మూ చేపదూతిక దమయింతి కాహూవులదండ 9 గ్నాను. 

వ, ఇటు కనకకగళీపలాక గర్భితంటై , నిస్ఫృరామోవనముధు రంబగు 
ara) లో 

దివ్గిదామం బమాంది చే శ్వరికి సవురి,౧చి యిటనియొ. 
రి 2, భి ణి య 

ట్, ఇట్లు= ఊరితిగా-కి నక ఖర్. 5 -క నకి కి బళిపలాళ = బంగార పుట 

నటియాకుల చే,౫ ర్భివంట్రై =కి ప్ప(బడినదయి, -ర్భృరె =అధికి మైవుఆ మో ద =పరి 

మళ్గముచే, మధురంబు ఇ సుందర మొనను అగుదిష్య దామంబు=ఆయినయా దేప 

తాసంబంధమయినమాలిక ను అ య్యూూదిగ ర్చేశ్వ రక్ = ఆభూమి కధిపురాలగు 

దమయంతకి, సమర్పించి= ఇచ్చి, ఇట్లనియెక్ =ఇట్లుచె ప్పెము, 

శా. స్పన్నము. 
లు 
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ఉ. చంచలనేత! దిన్యలిపిశసంతతి భూజనముల్ పఠింసలే 

రంచును మానెంగాని నఖశేరాగమున౯ లిఖయించినీకుంబు 

'లెంచుంజుమోను హేం(దు(డు మీదియకరంబున బేనవతావనీ 

కంచన కేతకీకును మశగ ర్భిదళంబున, గార్యపద్ధతుల్ . 122 

టీ. దందలన్నేతిఐ నలించు నేత్రములు గలదనుయంతీ, దివ్యలివిసంరతిక్ = 

చదకలయతురసమూనహామును, భూజవముల్ = భూలోకజనులు, పింఫలేరు = 

“దువ వేకు, అంచునుమానుకా ? =మానివే సెను గాని లేక విడిచెకు-గాని,చేవతా... 

దగంబునక _-- దేపతాననీ = నంచదనవననుంద ఎ, కాంచన శీతనీకుసువు = బంగారు 

మొగలి ఫువ్పుయొక స, గగ్భద వశంబునక = లోప కేకునందు, కార్యపద్ధతుల్ 

ఇ కార్యరీకులను నఖరా ౫ స గో చే లిభియించి=, వాసి మహేం 

(ద:(డు=దే వేంద్రుండు, మ వీయకరంబువక్ = నాచేతితో, “కోకా, ఫుత్తెం 

చు(=మా = బంపుముణామౌా, 

శౌ. వనుయంత! కౌ వేం దుకు డేవతాసంబం; యగు న కషరసమూవా మును 

భూలోక వాసులు ఇదునకేర? తలంచి నీ ర మంప్రుట మానెను, అబ్లు గాకి 

"భూrనలు బెపతాల్బం. బకంపంగకిగికచో. నిందనవవమందలింం నాబు వెం లి 

కేకు ందు6 గార్యిపద్ధ తులను. దనగోటికా తో, వాని వావేశిచే నకం బంపీ 
యు: మో. 

చే, పెంన! యిన్నాళ్లు నడిగిపుశే "నేం నిను స అ 
నరయ నివ తప్పుగా డె? సంశ+వరణ వే లం 

గట్టు మనుశేందుకంకంబు( $ గప్పురంపు 

పలుకు 'లెడం బెట్టి కట్టనకేయలరుదండ. 128 
ట్, రెఆనజ ఓదనుయంతీ ! ఇందుండు (ఆధ్యాహారము) - ఇన్నాళ్లు=ఇ 

న్ని డిశములున్కు నిన్నుళ్ =నిన్నును అకిగిపు వేంయ=కుశల(పశ్న ముచేయండా 

మమొన్కు అరయక్ * ఆలోచింపంలగా, ఇది= ఇట్టిన్నిదినములును గుళలనుడంగ 

పండుట, తప్పుజ శేరయు, శాజే ఆ కాదా ఆగుననుట, సంవరణ జేళకొ =స్య 

oi fF 
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యంవరకొలనుందు, కప్పురంపుపలుకులు = కగ్నూరపుముక్కు_లు, ఎడక్ -= 

దూరముగా, పెట్టి, కట్టిన యలరుదండక్ = hk న అమ కేం 

ger వెం, షి కటుము=బంధింఫుము. అన(-౫ా శీగువి 

డిచి (పార్థించుచున్న బే వేందుని నివరింపుమని ఫలితార్జిము. ఇట నిర్యమనిపకిచా 

రిక దమయంతింజూ చి యిం దుని పరంపుమని స్పష్టముగా. జెప్పక, “ఓదమ 

యింతి! దేవేం్యదుం డింత కాలము నిన్ను 6 గుశలమదుగక యుండుట చే( నప్పు 

2 నెను, దప్పు చేసివ వాని వండించుట యు వు ఎల గావున స్వయం' 

వం కాలమందు6 బూ+-లవండ చే నిందువికంఠంబున కురినోన పగ దీర్చుకొమ,? 

చమ తా రముగా. బెవ్ఫీనది. 

తాం ఓదమయు. ఇంతకాలము నిన్నూ దేవేం దుకు కుశలనుడు”: లేడు. 

op 

కావున సరము చేసను. అట్లు శేరముచనినయిం దునిక ంపంబును స్వయి౦వ 

రకాలమందు€ బూ*లపండతో బంధింపుము. 

చ. భువనములఎదు నెల్ల ( పూలు నాక మునాక భూసిులో 

దివిజులు | పాభ వాధికులు$దిన దంటబను గో బులో మజా 

ధనుః చే ఖ్యండా నముచి $౫: పా” గ్ అడుసృృథాను రాగుఃళై 

యువిద! నిను న్వరింప క ల. నెట్ట్రథన్య వూ, 

టీ. ఉవిధ=జఓవమయింతీ! భుఐనములందుక్, బల్లక = అన్నిలోక ముల 

లోను నాకము = స్పృగ్దభోకి మ్కు కడుక్ =మిక్కిలొ పూజ్యము = గోరిన, 

ర మైనది, నాకి భూమిలోక = అఫ్బర్ష లోక మందు, దిపిడాలు= =దేఎతిలు, (పాభ 

వాధికులు= నామర్థ్య ము చె గొప్పవారు, దెప్భకి దంబముభోల్ =అదేవతౌ సమూ 

వాములో, సతు శ చీనల్ల భుండు, అవలగా నిందుంగనుట, 

వరేయ్యండు_ = (ోమ్హు(డు, ఆనముచిదర్చవారుండు = నముచి See 

గర్భమడం చనవాంయ, "అనలా నిరదుండు, దృథానుంాగుం డై = అఏికనుగు 

_సేమకలవా(డై, నినుక = నిన్నును వరింపక్ = వరింపంగ్కా . మదిక్ =మ 

నస్ఫునండు ఉవ్విళులూ రెడ్లుక్ = ఎప్పుడువరించునని యూాటలూరుచుండున్కు 

ఎట్టిధన్యనో ర ఎటువంటిశుణ్యాత్సు రాలనోక దా? పోతూన్యముగా6 దపంబు 
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లచేతనై నను భర్తా, బడయ శక్యముకానియిందుండు మిక్తి_లీ (పేమతో 6 

దనంకంబాను నిన్నువరించుట నీభాగ్యాతిశ యమును (బకటించుచున్నదని భావ 

ము. అలం. సారాలంకొరము. 

తా, భోేకములన్ని టిలోను న్వర్షలోకముగొప్పది. స్వర్షళోకములో దేవతలు 

గొప్పవాకు. ఆజీవతలగుంపులో బే వేరదుండు గొప్పవాడు అట్టి దేవేందుండు 

మికి_లి యనురాగముతో నిన్ను వరించెను. నీ వెంత పుణ్యాత్తుగాలవో కడా? 

శా, ఏలోకంబునకె మహా కతుశతం $ బేకాాగతం జేసినాం 

డాలోక ౦బు నలకకించుటకు నిశన్నర్థించె జంభారి నీ 

వాలేఖర భునాజ సేయం దగచదే + యభామీ! మెకోలుమె 
య వ జ 3 డా. 

నొలస్యంబునుబోలె నైన నొక మాశటల్లార్పు య్రూవల్ల రిక్, 

టీ, అబ్దాకీ =పద ములపంటి నేత్రములుగల దమయంతీ! జంభెరి = జంభె 

సురుని; జంపినవా(డు, ఆనలగా నిందుండనుట్క, ఏళోకంబునకై = ఏస్వర్షలో 

మునుబొందుటకు, మహా[కతుళతంబుక = గొప్పయాగములనూజింటిని, ఏకా 

(గతక్ = త జీకమనస్సుతో , చేసినాడు = జఒనర్చియున్నాండో, ఆలోకం 

బుక్ =ఆస్ప్నర్లలోక మును, అలంక రించుటకుక్ , నిన్నుక = త ంచెను. స్వర 

లోకమునకుంగూడ నలంకి ర ణమువంటిదని చెప్పట చే దమయంతి నిరుపమాన 

సౌందర్యము స్పష్టమగుచున్నది. నీవు, అళేఖర్ష భునాజ్ఞ్య క్ =అఆదేవేందునయొ 

క్క్టాయాజ్ఞ ను, చేయక = ఒనర్చుట, తగదే = అర్హముకాదా? శత్మకతు 

వు లొనరించి ముహావిఖా స్రతుండయినదే వేం దుని నీవు వరించుట మిక్కి-లియు క్త 

మయినపనియని భావము, ఆలస్యంబును పోలెక్, ఐనక్ = వ్యభిచారభానిభే 

దమువలెనైనను, లేక, విలంబము బేసినట్టులుండి హొనను, మెకోలుమెక్. = 

ఆభిలావముచే, భూ)బల్లరిక్. = భూభోలతీను ఒకమాటు = ఒకపర్యాయ 

ము అల్లార్వు = అంగీ కారనూదనముగాం. జలింపంజేయుము. 

తా. ఓదమయంతీ! యిందు జేలోక మునిమి త్తము మహా[కతువుల నూజిం 

టినిజే సనో, యాస్వర్షలోకంబును కతత జన నిన్ను 6 బార్పర్థి రచుచు 

న్నాండు. నీ వాతనికేకీ తీర్చుట యుక ము కావున నాకోచించీకొని' 
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విలంబము చేసియయినను నతనిళోర్కి_ని దీ రునన్నట్లు లంగీ కారముం "బెలుపు 

నట్లు నీభూ9)లత్ను జలింపంజేయుము. 

సీ నందనో ద్యానమం$ దారక చ్యాయల 

వి శమింపల నీకు $ వేడ్క_గా దె 
క అ సికతముల( 

(గడ సల్పంగ నీకు? $ (బయముగాడె 

దుగ్ధాబ్ధికన్యక శతోడికోడలు గాంగ 

నొరివామె నుండ నీ $ కొప్పుగాదె 

మధుకె టభారాతి $ మజ(ది ర మని పిల్చి 

పనిగొంట నీకు. _బాశేభవముగాదె 

తే. మూండుసంధ్యల నీచేత * (మొక్కుగొందు 
రెవ రిటు తొ లియా వేల్పు శం లెల్ల నీక 

నర్శి (మొక్క_౦గ నునికి భాకగ్యంబుగాదె 

యేలసంజేహ మమశేం[దు $ నేలుకొనుము. 126 
ట్రీ, నందన... ఛాయలక్ - నందనోద్యాన= నందవమను పేరుగల పూల 

తో టటయందులగ లృ మందారక = చాలమందారవృక్షములయొక్క_, ఛాయలక్ = 

నీడలందు, వ్మిశమింపక్ = (శమదీర్చుకొనుటకు, నీకుకొ, వేడ్క, కాదే= 

కొతూవాలత(ములేదా? అనగా స్వర్షలోక మందు. జరించి యలంత చెందినప్పు 

డు పరులకు దుర్గ భములయిన మందారస్భిక్నంబులనీడ వ్నిశమించుట నీ కానం 

దకరమైయుండును గాదా, కావున నీకోర్కి దీర్చుకొళన వెనంేలి నింద్రుి 

పరింఫుమునిఖావము. మందాకినీ... సికతంబులక్ - మందాకినీ = గంగానది 

యొక్క, పాండు= తెల్లనైన మహిత =ఒప్పుచున్న, సె కతంబులక్ = ఇసుక 

తిన్నె లయందు, (క్రీడ, సల్పగ౯ =ఆటలాడుటకు, నీకకొ, (పీయముకా దె= 

ఇష్టముకోదా? అనంగా నిషసష్టమగుననుట, మానవ చీ) లకు బొంద (దరము"కాని 

మందాకినియొక. యిసుకతిన్నె లందు నాటలాడ (గోర్కి_ దీర్చుకొన వలెననష్షి 
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నిందుని వరింప్రమనిభావము. దుగ్గాబ్ది క న న్యకతోడిళొ డలుగాంగళ = పాల 

సందముకూ6తురగు లన్నీ నేవి నోడికోడలు కాయగా, ఒరిమమైక్ ణు ఐక మత్య 

ముతో ) ఉండక అపు. పకన నికక్ష్త ఒప్పు"గా దె=ఇష్ట ణ్ అన౬గా 

నగుననుట, వామనావణారమున విష్ణు వవెతిగర్భ మున జయ్మంచుట'చే విహ్లు విం 

(దునకుం దమ్ముండగును. కాన దమయంతి దేవేందుని ఇరించినచో లక్షీ దేవి 
తోడికోడలగుని తెలియునది, నను స్పలోక యులకుసు బూడ్వా రాలగు లక్ష్మీ 

జేవిని దోడికోడలుగా౪ బడయుభెస్యయి అభించునుగాన నిం దునిపరంచుట 

యు త్రమమని ఫాసము. నుధుకై టఫారాతిక =మధుకై టభులను రాక్షసులకు 

థతువును అనంగా విష్ణువుననుట, నులి !, రము=ఇట్టురా, అని, వ్ల్చి = 

చేర(జీకి, పళ కొంట, పనులుచేయించుకొంట, [పాభవముకాదె = (సభుత్వ 

లక్షణ మేకదా? అనం గా (బహ్తోాదె చేవకలనతి కిం ఘా తుండగు విష్ణువును మణి(ది 

గాం బడసీ యతేనిచెత సమ నస్హకార్యంబులను "నెఆ వేష్చుకొనునంత టభాగ్య 

మిం; దునివరించిన నీకు (గాక మ అవ్నరికి లఖించు ననఖా వము. ఎవ్వరు = 

ఏదేవతీలు, మాడు సం ధ్యల లక = మూ:డుసంగు స్య కాలంబులందును, ఇటు= 

ఈరీతిగా లొల్గి= పూర్వమ్సు. నీచేవిక్క్ (మొక్కు = వమసాా-రమున్యు 

కొందుబు= కొనుచున్నా రో, అనయా నేగనత దిగనఅకు ( మొక్కా (బడుచు 

న్నారో, ఆవేల్పు లెస్లకా = అడేవకింంసతుకు, నీకుకొ క = వీతితో, 

[ మొక్క్ళంగక్ = వమసపః_రిందుదుండంగాా ఉనికి = ఇండుట, భాగ్యమ్లు 

కా టెజఅసృష్టము కాదా? సంశోతాణ = రంశయను, ఏల= ఎందుకు, అమరేం దు 

నిక్ = దేవేందుని, ఏలికొనుయు=పరింఫ్రయు, 

ఓదమయంతీ! మానవులకు లఫింపనినంచనోద్యానమున€ గలమంచారో 

వృక్షముల నీడలను సుఖము" విశ మింపవచ్చుసు. నదులలో, బే రెన్నికగల 

గంగానదడియొక యిసుక తి సెలందుం | డింపవచ్చును, మహాపూజ్యురాలయిన 

లక్షీ దేవిశోడికోడలపయి యుండవద్చును. ముళ్లోక ములకు నాభుండగు నారా 

యణువోమటఅ(దియంవీలి? సకల కార్యంబు లననిేం జేయించుకొనవచ్చు. ఇది 

సజఖకు మూ(డుసంధ్యలందును నీచే మొక్క లబడుచున్న దేవతలందలి చేతను 
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(మొక్కులు గొనునట్టిభ"గ్యమును బడయనచ్చును. కావున సందియమువిడిచి 

యిర్మదునిం బెండ్లియాడుము. 

ఉ. అద్దివిజాధి నాయకుని యాసతి సేయుము చి త్రివృ త్తి నొం 

డెద్దయునుం దలంపకు మ+హీ హానపరా[కమనీతిళాలి నీ 

ముద్దునుజుందికుట్ల హరిశీమోసలకార్యభ ర౦బు దీర్పంగా 
ఓ 

గద్దియమిాందనుండి (తిజశగంబులు నేలిశొనంగ నొ వాల్ల దే. 127 

గ్ర. అగ్గివి... యానతి--అద్దివిజాధ్నా యకుని = ఆచేజేం, దునియొక గా అన 

తి=పంపున్ను చేయు“ -ఆంగీకరింప్రుము, చి త్తీవృ త్రిక =మనోవ్యావెంరమునం 

దు, ఒండు, ఎడ్గి యును =మేమియును, తలంపకుజస్మరింపకుము అశలగా 

నీమకంబునం దిందునిపక్కొ_. మజొక్కని వరింపవలదని ఫావము, అహీన... 

శాలి- ఆహీన =తక్కువ కాని, పర్యా కమజ=వి!క మము చేతను, నీత్రి= రాజనీతి చే 

తన్కు శాగి=ఒప్పుదున్న ఐ*డు, నిముద్దుమణందికుజ్జ = నీకు ము ద్దుగులుకు చిన్ని 

మఆ€దె గమైన్వవాండును, అగు వారి = నారాయణుంయు మోసలకార్య 

భరంబు= సభా కార్యవిశేప పలు, తీర్ప్చంగాక్ = వెజవేర్చు చుండలా, గద్దియ 

మో౭వకొ=సీంపో సనంబుపయిని, ఉండీ =కూర్చుండి, (తిజగంబులక్ = ఎయిస్లోక 

ములను, ఏలికొనంగకె, ఒల్ల దే=పాలించుట కంగీక రింపరాదా? అనయా నంగీ 

క రింపసచ్చునని భావము. 

తా. ఓీరదుయంతీ! కీ వాకోకే వంగుని శాసనంబును మన్నింపుము. నీమనం 

బున వేబురీతి గా: దలంపకుము. పర్శాకమళాలియు నీతిశానియును, నీకు ము 

మఆందియు నగు నారాయణుండు సమ సరాజకీయన ప్యవహార ములను "సెల టే 

ర్చుచుండ లగా సింహాసనము పె పెభ గతో లహడంగూర్నుండి ముల్లోకములను "బా 

లించుకొనుము. 

వ. అనిన విని యక్క_న్నియ మిన్నకుండె, అప్పు డావేకోలగంబున 
నున్న బోటిక_త్సియ లిది యుత్తమకార్యం బనువారును, 

నీ పయోజనంజునకు విణారింప బనిలేదనువారును, దీనికిర 
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దగినయు త్రీరం బంగీ కారం బనువారును, నె తమలోన గు 

జగుజలం బోవుచుండిరి. అనంతరంబ మందస తసుందరవద 

నొరవింద యగుభీమనందన వాస్తారవిదంబులుమోక్స్చి సం 

(కొందనుం దలంచి వంగనంబాచరించి తత్సందేశ హోరిణిం గనుం 

గాని యిట్లనియె, 128 

టీ. ఆనిన౯్ = దేవేందునిదూతిక పలుక(6గా, విని, అక న్ని య=ఆదమ 

యంతి, మిన్న కుం డెక్ =ఊరకుం డెను, అప్పుడు=ఆసమయమునందు, ఆేరో 

లగంబునక్ = ఆ పెద్దసభయందున్న, బోటిక తియలు= చెలిక తెలు, ఇది= దే వేం 

(దుని వరించుటయే్యే ఊఉ _ర్తమ కార్యంబు =మంచికార్యము, అనువారును=ఆను 

పల్కు. చుండువారును, ఈ పయోజనంబునకుక్ ఇ ఈ కార్యంబునకు, వీచారిం 

పక్ =ఆలో-చింపలగాా పనిలేదు=అఆవసరములే ను, అనువారును=జఅని పల్యు_ వా 

రును, దీనికిక = ఈ సందేశమునకు, తగినయు తృరంబు= తగిన (పత్యు త్తరము, 

అంగీ కారంబు =సమ్మతించుటయే, అనువాకును = అని పలుకువారును, ఐ, తమలో 

నక ,గుజగుజలక్ )పోవుచుండిరి=గుసగుసలాడ జాచ్చిం. అనంతరంబజతరువా 

త్ర మంద... వింద -మందసీీతీ = చిణునవ్వు చే, సుందర = సాగసెన, వదనా 

రవింద = ముఖపద్మముగలది, ఆగు ఖీమనంవనజ అయిన దమయంతి, వాస్తారవిం 

దంబులు=క రపద్మములు, మోడ్చి=ముకుళించి, సంకందనుక ఇదే వేందున్సి త 

లంచి= స్మ రించుకొన్సి పందనంబు=నమస్క్కారమును, ఆచరించి= చేని, తత్సందే 
శహారిణిక =ఆదే వేందుని దూతికను, కనుంగొని= చు--చి, ఇట్టనియెక్ = ఇట్లు 

పలికెను. 

తా. స్పష్టము. 

"లే. వేదములు నాల్లు వేవేలశేవిధులం బొగడ 

మనము వ్రైగడెడువార మే + యనినిపే..దు 

వేండికొనియెదం జిగుఠశాకుఠబోండి నిన్ను 

హరిగుణ స్తుతిసాహసి$క్యంబు మాను, 129 
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టీ, చిగురాకుంబో 6డి= చిగురువంటిశరీరముగల యో చెలియా, జేదములు, నా 

ల్లు= నాల్డు వేదములును, వే జేలవిధులక = వేన వేల రీతులచే, బొగడక =నుతింఫు 

చుండ, అనిమిషేం[దుక్ = దేవేందుని, మనము= గ్రీలమగు మనము పొగ 

"జెడు వార చే=నుతింప(గలమా, అన౯గా నుతింప లేమనుట, నిన్నుక్ , జేండుకొ 

నియెదక్ జ(పార్థిం చెదను, వారిగుణస్తుతి నావాసీక్యంబుజ దే వేందుని గుణం 

బుల నుతించుటయందలి సాపాసమును, మాను=విడువుయు, వేదము లనేకవివ 

ముల నిందుని. బొగడుచుండ గా, నాడువారమగుమనము వాగడుట శ్రపాటి 

వారము, కొన నిన్ను వేండుకొందును, ఇందునిగుణములను వర్మి ంచుటకు సావా 

సీంపకుము. ఈ చెప్పుల - " దేవేంద్రునిగుణములు వర్గ నాతీతములు వానినిబొగడ 6 

దరముకాదని దూతికనుమందలించుచున్నట్లు తెలియంబడుచున్నది. మలియ్సు, 

నా మె నలుని పరించియున్న దికాన(, బరుండగునిందునిగు ణసర్ల నములను విన్న 

చో6 వనపాతి_పల్యమునకు లోపముగ లుగు నేమోయని యూహీంచి యిందుని 

గుణముల దనయొదుట వర్ణింపవలదని వెషప్పందలంచియు నట్టు చవప్పీన బాగుగ 

నుండదని యట్లు చెప్పక యిందుని గొప్పగుణములను పర్గింప లేము మానుమని 

మానిపీం చెనని నూచితమగుచున్నది. . ఇందువలన దమయంతీ పాతి ఐక్యము 

'తెల్లమగుచున్న ది. 

తా, స్పష్ట ను తి 

సీ. |(శుతి నుతింపంగ నీవు శ నుతియిం చెచే యిందు 
నళివ యీసాహాసిశక్యంబు మాను 

సకలాత్మసావీ. $ కత్రమన్యునకు వేణు 

చెప్పంగ వలయునే 9 చిత్తవృత్తి 

హరియాజ్ఞ్మ లథీ,౦చి $ నాక్ష్షరోచ్చారపౌ 

రువ్యుభారమున కోకశేరుచునె జిహ్వా 

.సం(క్రందనునిదిన్యశసందేశ వాక్యంబు 
 .. ధరియింతు మౌళి బూశేదండం బోలె 
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చే. రాజునా ప (గ నిజాం సంగ పభువుండై న 
జిమ్టునకు నేను బరిచర్య $ _సేయంగలను 

నె | క 

నింక నొరునకు నెబ్బంగి శ్ నిత్తు చపుమ. 130 

టీ. శ్రుతి= వేదము. నుతింప న్ =సో త్రయ చేయుచుండగా, నీవు, ఇం 
(దుక్ =దేవేందుని, నుతియించెకే=స్తో తము చేయుదువ్యా అవంగా నిందుని 

సద్దుణములను నుతింప వేవములకే సామర్థ్య ముకలదు కాని నీవంటిదాని కది 

యెట్లు లఫించుననిభౌపము. అతిపజఓలలనా!, ఈసానానిక్యంబు = ఈసావాస 

మును మౌను=విడెచి పెట్టు, సకోలాత సాథ్షీకిక =అన్ని జీవులకు సావీ భూతు (6 

డయిన, శతేమన్యునక౯్ =దేవేందునకు, చి త్తవృ తిజనామనోవ్యాపారమును, 

వేజ = _పత్యేకముగా, వెప్పంగక౯ , వలయు నే= చెప్ప నవసరముండునా, ఆ 
నలా, నిందు(డు సమ స్త పాణులకు సాకీ భూతు. తదీయచి త్రీవృత్తులను 

దెలిసికొనియే యుండును గాన నళండు నాచి త్తవృ తినిశూడ ౬ జిలినికొనియే 
యుండును. ఇందువిమయమై (పల్యేకముగాం జెప్పఐలసీన యపసరము లేదనిభా 
వము. వారి మా =ఇం, దునియొక_ యాస, లశీంది= తెనిసకొన, చాకుర,.. 
భారమునకుక _ నాకర =ీని'యనెడు యశ్షరమును, ఈచ్చార=క చృరించుట 
యందలి, పొరుష్యభారమునకుక- = కాశ న్యాతిశయమునక్కు జిన్వా=జ నాలుక, 

ఓరుచునే=జసహించునా, అనం గా సర్యదునవంటి యు సేపా తీముని యాజ ను 
ఎలి ఎలి a 

శిర సాషహీంపసలనీనదే కాని తదాజ్ఞ కు (బతి'షేధవాచియగు నకారము నుచ్చకిం 

చుటకు నెవరినాలుక సపొంపలి లుగును. ఎవ్వరి నట్టవానియాజ్జ ను (బతిషేధం 

పలేరని ఫలితార్థము. సం[కిందనులి .. వాక ట్రంబుక్. = దేవేందునియొక్క, 

దిష్య=గోన్ధ మైన, సందేశ వాక్య ంబు = సం బీేళఠవచనమును,పూదండంబో లెక =పూ 

అదండనువ లెను, మౌళీక = శిరస్సునందు,ధ రియింతుల్ = తా ల్చెదను, రాజునా( 

గక = రాజళ బ్దము చే వెప్పంబడుచు, నిజాంశ సం పభవుండుజతీన యొక్క యంళ 

ముచే జనించిన వాండు,ఐవ జిష్టునకుక్ జవఐనట్టి. చేనేం్యద్రునకు, ేను, పరిచర్య= సే 
వను, చేయగలను, ఓయిం[దదూతి కొ 1యిందుని( (టత్యతీము గా వరియిం౦ంప లేళ 
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ఆ ళ్ ళో గొ అటి అ పోయినను, స్లొ “అస్ట్రాఖిళ్చు సులేం దాళకోం మా(తొభి ర్నిర్మి తోనృప యను 

టంబట్టై దవ్యాంళముచే జన్మించిన రాజునుదప్పక వరించును. ఇం బా-ంళ ముే జ 

నించిన రాజును నరించుట యిం[దునివరించుటవంటి బే గనుక్ నతనియాజ్ఞ నుల్లం 

ఘీంపకపోవుట స్పష్టమగుచున్నది. మున్నె =షందుండుసం డేశమంపుటకు ఫూ 

రమే, నన్నూ, నలునకుక , ఇచ్చుకిొొన్న దాన్ =అర్బించుకిొంటిని, ఇం 

కక" =ఇపుశు, ఒరునకు = మరియొకి నికి, ఎబ్భంగక్ ఇ ఏరీతి గా, ఇత్తుక ఇఅర్చిం 

చుకొనలలను, చెపుమా. 

ఈపద్యము మూడవపాదమున “ఆక్షరోచా ఎర పామవ్యభారమునకు” అన 

యచ్చు.పతులలోను, యాకత్షరో చ్చారపారుప్యఫ రము నకు” అని (వాంత 

(పతులలోను ద్వివిధముగా6 బాఠముగానపచ్చు చున్న నోన కెరపారుస్యముె 

తిజిహ్నా” అను సంస్కృృతిపాఠము ననుసరించి యిట “నాక్షరోచ్చారపారు 

వ్యుభార మునకు” అనుట యు త్తమమనితిలంచి అట్లు సవరణ చేయబడెను. 

తా. ఓ చెలియా [| వేదములచే నుతింపవలసీనయిందుని మనము నుతింపలే 

ము. కాన నతేని నుతింప సావానీంపకుము. ఇందుండు సకలజీవులకు సాక్షీయె 
వూ 

యుండును గనుక నాచి ల్తప్ఫ తీనిగాడ చెలిసి$ోే (ల(ఢడు. ఇందువిషయ మె(ప్ర 

త్యేకముగా జెప్ప నవసరములేదు. ఇందాజ్ఞాను సందు జేయవలగినదేకాని చే 

యనని నిషేధింప వెసరికి నోరువచ్చును ! దేవేరదునిశాసనమును పూలదం 

డనున లెను శిరమునందు ధరంతును. నేను (బత్యేకుముగా నిందుని పరింపలేకపో 

యినను నిజాంశముచే భూమిలో రాజుగా నుదయించినయిం[దుని 'నేపంజే-సిద 

ను, ఇంతోకుము న్నే నన్ను నలున కర్చించుకొంటిని.ఇ6క నొరులకిచు*కొనలేను. 
హె 

తే, నలుని వరియింపం గో లెడుశనాకు నిప్పు 
2 అలు ఆట డిం దుపలుకు లయు క్తంబు * లింపు గావు 

గామసుఖములు నిర్వాణశకామనుతికి. 

గరము రుచియింపకునికి యు క్తంబకాదె. 181 

టీ, నలునిక్ , వరియింపక్ = “పెండ్లీయాడుటకు, కోరెడునాకుక = 

అభిలపీంచుచున్న నాకు, ఇప్పుడు = ఈసనుయనుందు, ఇందుపలుకులు = చే 
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వేందునిమాటలు అయం క్రంబులు=త గవు, ఇంపు గావు = ఇష్టము గావు లేక రుచిం 

పవు, నిర్వాణకామమతికిక్. = మోక్షసుఖము న పేవీంచువానికి కామనుఖ 

ములు = ఇం దియసుఖములు; కరయు = మిక్కిలి, రుచింపక, ఉనికి=ఇష్ట్రపడక 

పోవుట, యు క్షంబకాదె=కిగచా అనంగా6 దగుననుట. 

తా. ఓసుందరీ! నిరతిశయమైన 'మోక్షసుఖరు కోరుచున్న వాని కిం కియ 

సుఖములు రుచింపనట్లు నిరతిశయ సౌఖ్య దాయకు (డగు నల నివరింప6 గోరుచున్న 
నాకు నిందుపలుకులు వినందగ వు. మజీయు రుచింపవు. 

మ. ఇల వర్ష ౦బులలోన భారతము భూశీయిష్టంబు నాల్లా( శ్రమం 
బులలోనకొగృహ మేధి యా(శ మమునుం4బో లెంబయోజా కీ 

వించెద ఛ ర కిగరిమ౯*థరోరి కిమోరని యి,చ్చలయగా లల శర్బొర్సి ర్య 

ర లధరాగనుమరనర సఖిస$మ ర కాం౦డంబులన్ . 182 
= ధర్మా శీ ఆలీ ఖి స్ట ర్ 

టీ. పయోజాతీ = పవ్మములవంటి న్మేతములు గలిగిన ఓ చెలియా ! నాల్లా 
అ ఆ 

(శమంబులలోనక్ =(బన్యాచర్య, గార్హా స్వః వానకు, సన్నా ాసముల నెడి 

యా(శమములనాల్లింటిలోను; _గృవామేధియాశ్రనుమునుంబో లెన్ = గతా 

(శ్రమమువ లె నే; ఇలన్ = భూలోకనునలల, వర్ష ౦బులలొE = ఇలాప్ఫ'తా 

దులగు వర్ష ములలో, భారతము=భ రతీపర్ష్ ము, భూయిస్టుంబు = (శేష్టమైనది, 

ఇటక్ =(అధ్యాహారము) ఈభారతపర్ష మునందు, మ మము నవలంబిం 

చినదాననె, భఛర్శృభ క్సిగరిమక్ = పతిభ క్తి పెంప్రుశ, కర్మ... కాండం 

బులక్ -శరోరి =సుఖపరంపరల చే, కమ్మార = చిత్రిత మెన, అనంగా సుఖపరం 

పరలను కలిగించునదనుట, నిర్శల= స్వచ్చమైన, ధరాగమమర్శ=ధర్ష్మకా స్త్ర 

రవాస్యములకు,నర్మ సఖి =(పీయ స్నహితము ౫ నృఅనంగా విరుద్ధ ములు కావనుట, 

సమ్యక్ = లెస్సయైన లేక మేలుకలిగిం చెడు, కర కాండంబులక్ = కీయాకి లా 

పములను ఇచ్చిలల్ =కోర్కు_ల చ, కావించెదల = ఒనశె దను. ఈ వెప్పుటచే 

దమయంతి నలుని వరించి స్వర్ణసుఖదా యక మ్చులెన ధర్మము నాచరించి తిత్సహా 

యమున స్వర్ష లోకమునకు. బోయదలంచెనుగాని నిరాయాసముగా లభించుచున్న 

ను నిం దునివరించి స్వర్షసుఖ మను భ వింపందలంపలేద ని తెలియవచ్చు చున్నది. 
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తా. ఓసుందరీ ! చతురాశమములలో గృవాస్థా! శమము (శేవ్షమెవట్లు 

వర్ష ములలో భారత వర్ష ము మిగుల శేన్షమెనది. "నే నీభారతపవర్ష మున, గృవా 

స్టాతోమమువనుండి పతభ శ పెంపుచే నుఖపరంపరలను tise ధర్మ 

శా స్తములకు వికద్ధములు ౩ గానివియు నగుయం క్షకర కొ లాపమును నోర్కులతో 
కాపఏంతును. 

అవ. ఓదమయంతీ ! భూలోక ములోనంబో లె స్వర్ణమందు. 
క “శ ఉం టే go od ష్ సుఖధ ర్మములుక లవుగాని లేకపో లే దను పశ్నమునకు న్ 

పద్వము చే సమాధానము చెప్పుచున్నది. 

ఉ. శ ర్శమెకాని ౨స్వబుధ+సద్మమునందు. దలంచిదూడంగా 

ధర్మము చేయవే దిచట 1 ధర్మ ముసేయంగ నిరిశంకతకా 

న ర్మ్యమునొందనుంగ లదు శశ ర్శముధ రము: గాంచుటొప్పునో 

న్ధ గ ను గాం చుటొప్పునొవిశచారము సేయుము నెమ్మనంబునన్ 

టీ. తలంచి, చూడంలగాక్" = తెకిచితరిచి యాలోచింపంశ్యా ఆవ్విబుధ 

| = ఆస్ప్నద్దిభాక మునందు, శర్మ మెకాని = సుఖ మనుభవించు 

, ధర్మము, చయక్ = చేయుటకు న అనయా నీభూలోకమున ధ 

రము లాచరించి యవసానమున స్నరమునకు6 బోయి యందు స విపీతకర జని 
—4 “౧ లు అవీ 

తేములగు నుఖము లనుభ వింపవలసినదేగాని యట నింకను సుఖమును కలిగించు 

ధర్మ ముల నాచరింప వలనుపడదన భావము, ఇచటక్ = ఈలోకమునందు, 

నిర్పిశంకతిక = నిస్సంచేవాము గా, ధర్మము, చేయం?ర౯ = చేయుటకును, 

శర ము=సుఖుమును, ఒందనుక = పొందుటకును, కలదు, శర ము = సుఖమును 
ఆశీ | —- కి 

ధర యుకొ, కాంచుట=పొందుట, ఒప్పునో=తగునో, శర ముక” = కేవలసు 
— = 

ఖిమును, కాంచుట= పొందుట, ఒప్పునో=తగునో, నెమ్మనమ్వూనక్ = నీండును 

నంబుతో , విచారముసీయుగు = ఆలోచింపుము. i 

తొ. ఓసుండరీ! భూలోకముకంతె స్వర్షలోక ము త్తమముకాదు. ఆకోచిం 

పంగా నాస్వర్షమందు సుఖ మనుభ వించుటయే'కాని, సుఖజినక ములగు ధర్మము 
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లాచరింప వలనుపడదు. ఈలోకమనమందో నిన్సంచేనామగా సుకిజన కొముగు ధర్ 

ము నాచరింవవచ్చును. సుఖము ననభ వింపవచ్చును. కావున నుఖమును, సుఖజన 

కమగు ధర్మ మును సంపాదింపందగియున్న లోక మే మంచిదో, ఇదివణ కాచ 

రింపంబడిన ధర్మ్మములవలన గలుగు సుఖములనుమ్మాత్ మే యిచ్చు స్వగ్గలోక 

చే మంచిదో, నీవేయోబజింప్రుము. 

క. ఇందుండి యూర గగతియును 

నందుండి యధోగతియును శ ననసానమున౯ 

బొందును సజ్ఞను( డిందును 

నందును గలవాసి చూడుమా డెందమునన్. 184 

టి, సజ్జనుండు =మంచివాడు, అవసానమునక్ = అంతమందు, ఇందుండీ= 

ఈలోకమునుండి, ఊర వగ తియును= ఊోగ్ట్ ప్రగమనమును అందుండి = ఆలో 

కమునుండి, ఆధోగతియును= అధోగ తిపాలగుటయు, ఓంచదుక్ = పొందును, 

డెందమునక్ = మనస్సునందు, ఇందున్ = ఈభూలోక మునందును, అందుక = 

ఆస్వర్లలోకమునందును, కలవానీ = ఊన్న తౌరతమ్యుమును -దమాడుమా == 

పరిశీలింపుమ్కా ఆధేగతిపాలు సేయుస్వర్షలోకముకం మే నూర్ధ లోక గభన 

ము గలిగించెడు భూలోక మే యు గ్లిమమని భావము. 

తా. ఓసుందరీ! సజ్జను( డంతమందు యీలోకమునుండి యు త్తమగతింజెందు 

ను. ఆలోకమునుండి యధోగతిపాలగును. ఈ లెండులోక్ములందు౬ గలతారత 
మ్యము నాలోచించిన నేలోకము మంచిదో నీెకే తెలియును. 

ఉ. ఆతత మైనకర్ష్యగతి $ నాయువు వీడ్కొనునప్పు డాత్మిలోం 
గాతుక మావహీంచునది $ గావున నాకసుఖం బపథ్యమా 

పాతసుఖోనుఖుం డయినశేపంచజనుండు భజించు డానిం గా 

మాతురితాతి శేకమున $ నార్యుల కింపవు దత్స్ప్రకారముల్, 

టీ. ఆతతము = విస్తారమైనది, ఐనకర్శగతిక = ఐనట్టీకర్మము గతించుట 

వేర, ఆయువు = ఆయుర్దాయము, బిడ్కొనునప్పుడు = చెల్లునప్పుడు, ఆత్త 
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లోక్ = మనమునందు, కొతుకము = (కొ త్తీవస్తువుల ననుభవింపవ లెనన్న 

కోరికను ఆవపించునది = కలిగించునది కావునక్, నాకసుఖంబు = స్వర్ణ 

లోకసుఖము, అపథ్యము=హీతక రముగాదు, ఆపాతిసు ఖోన్ముఖుండు - ఆపాత = 

(పారంభ మునందు, సుఖోన్ను ఖుండు = సుఖముల కున్ముఖుండు ఐన్క పంచజ 

నుండు =ఐనట్టి సామాన్య పురుషు(డు, దానిక = ఆస్వర్షసుఖమును, కామాతురి 

తాతిరేక మునక - కామ= కోర్కియందలి, ఆతురితాతి లేకమునక్ = తొందర 

యొక్క. యతిశయము చేతను, భజించుల =కోరును, తత్ప% కారముల్ =ఆరీతు 

లు, నార్యులకుక. =నీచులకు, ఇంపగు౯ =ఇన్హమగును. అపథ్యాన్నభోజనాదు 

లపలె నాసన్న నాశన" కలదగుట చే చాక భోగమును బుద్ధిమంతు లంగీక రింప 

రని భావము. 

తా. ఓసుందరీ! కర్తసంపాదిత మైన యాయువు పోయినప్పుడే యది సం 

(పా ప్రమగుచుండునుగనుక్ నాకనుఖ మెంతమాతము హీతకరయుకాదు (పా 

రంభ కాలమునందే సుఖాభిలావగల సామాన్యజనుండు దానిని కోరుచుండును. 

ఆట్రిమార్లములన్ని యు శామాభిలాపులై న నీచులెకే రుచించుచుండునుగాని 

తక్కి..నవారికి రుచింపవు. 

వ. అనిపలికి యిం[దదూతికావాక కింబులకు మనను వెట్టిన జో 

టికత్తియలతలం వెజింగి వారివదనంబులు వీక్రీంచియిట్టనియె. 

టీ. ఆని, పలికి = ఇందదూతికకు (బత్యు త్తరమిచ్చి, ఇంద... వాక్యం 

బులకుక్ =ఇందదూతిక పలికిన నా క్యములకు మనను పెట్టిన=ఇన్ట్ర పడిన, బో 

టిక _త్రీియలతలంపు= చెలిక తెల యభి పౌయమును, ఎజీంగి = తెలిసికొని, వారి 

పదనంబులు= వారిముఖంబులు, వీతీంచి= చూచి, ఇట్లనియెక =ఇట్లుపలి కెను. 

కే. మాతలం సే నెజుంగుదు శ మిన్నకుండుం 
డంబుజాననలార ! యాశేయాస ముడిగి 

యీ ననాదినంచారిణి ఈ మైనయాత్త్య 
హీేతుపంకిక్తి విధికి న $ ధీనబుద్ధి. 187 

జే 
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n 
1) ఏ. అఆంబుజూననలార్ = పద్మమువంటి యుఖంబులుగల చెలిమికి త్రియలార, 

మికలంపు=జమాయఖి[సాయమున్యు ఏను ఎతుంగుదుక , ఆయాసముజ(పయా 

సము, ఉడీిగి=విడిది, మిన్నకుండు.ండు= ఊరకుండు(డు, ఏను అనాదిసంచా 

రిణి= అనాది గా వచ్చుచున్నది, ఐనయాత్త్మ హేతుపం _క్టీకిక =అయినట్టి నాదే 

హాపరంపరలకు€ గారణ ములగు కర్త సరం రి లకును విధికిక్ =దైవమునకును, 

అధీన బుద్ధిక - అధీన=లోంబడిన, బుద్ధిక్ = బుద్ధిగల దానను. 

తా. ఓచెలికత్తైలారా! మితలఃపు "నేనిజుంగుదు మాటలాడ [శమప 

డక యూరకుండు.డు. గే ననాదిగా జన హేరువుతై వచ్చుచున్న కెర్మప 

రంపరలకును దెవమునకును లోంబడినదానను గా స్వతంతను గాను. 

కాన నా కుపగేళింప నవసర ములేదు. 

క, నియతి యచేతన యఖలము 

నియతిపరాధ్న మిట్టిశీనిజ మెతింగినచో 

నియతివశు౯ నియమించుట 

నియతిగుత్చి గర్తసైత $ నిష్ఫల మరయన్. 188 

టీ, అరయక్ =ఆలోచింపలా, నియతి ='దెపము, అచేతన = చేతనము 

లేనిది, అఖిలము = సమ స్పలోకము, నియతిపరాధీనము = దై వాధీనమయి 

నది, ఇట్టినిజము = సమస్తము దైవాథనమైనదన్న సల్యెమును, ఎ- గానచో౯ = 

తెలిసికొన్నచో, నియతివశుక =ైవాధీనుని, నియమించుట=శా సీంచుటయుం, 

నియతిగుణించి = దై వమునుగూర్చి, గర్గ "సేత = నిందంంచుటయు, సహ్ఫ లము= 

తా. దైవ మచేతనము. సమస్తము దెవమునకి ఫీనమయియుండును. ఇట్ట 

సత్యమును జెలిసికొన్న చో నియతి క ధీనమయియుండుట చే బరతంతమగును 
గాన నట్టిదానిని నిండించుటయు, నచేతినమయిన దైవమును నిందించుటయు 

నాలోచింప వ్యర్థము. 

క. లోకంబున నాకీటం 

చాకైటభవైరి యెల్లకయాత్య లకు నభీ 

En ss? 



ప_140] తృ త్రీ యా 'శ్యాస ము. లిర్ర్ 

ప్రాకాంతీ లొక్క_ చందను 

యోాకీ లెజు-గంగవలటె 4 హృడయములోనన్ , 139 

టీ. లోకంబునక్ జ పపంచకములో, ఆకీటంబు=ఫురుగు మొదలుకొని, ఆ 

కైటభ వెరి=విష్తుమూ ర్పిపర్యంతమునుగల, ఎల్ల యా త్మలకుక్ = ఎల్ల జీవులకును, 

అభిహ్రౌ కాంక్షలు= ఇవ్వవస్తువుల న పేశ్షీంచుటలు, ఒక్కదంవమ= ఒక్క_నిధము 

గా నేయుండును. ఈకీలు= ఈమ రృము, వృాదయములోనక్ = మనస్సు 
ల 

ఎటు (గంగపల దె = తెనీకొనపల దా? పురుగు మొదలు విహ్తువుపర్యంత్ముగ ల న్ు 

జీవులకు. దమతమయిస్టనస్తు వులు (పా నీంచినచో సమానమగు నావందంబునే 

వెందుదురు ? చే... నునికం క్ నలు డన్ని విధంబులచేకను దర్శన కాయే 

ఏలి 

యయినను నా క భిష్టుండగుట చే నధికి నుగు నానంద మే కలుగుచున్నది. “లు 

నికంకు గొప్పవాండయిన యిందుండు అభఫించినను నాకోఫీష్టుండు కాాహే 

తువున నా కానందము కలుగ నేరదని భావము. 

తా. లోకములో6 బురుగుమొదలు విష్ణువుపణకు( XY సమ స! పాణికో 

ఓక్రి వస్తువు లందములుకాక పోయినను జిన్నపయినను, “రుపెమోగ ములు గా( 

గానవపచ్చుచున్నను, * లోకోఖిన్నరుచిః స్ యన్న + వాకివాకమునంబుకు 

పాతమయి విలభించినచో వారివారికి! బరివూ ర్లానంద ము కలుగును. ఈరవాస్య 

ము నంచటును దెలిసికొనపలయును. 

కే, కొన్ని జీవులు చిదిపి తా 4 ల్లొతికి | బదుకు: 
౧ 

గొన్ని నునుసో(గ వెన్నెల $ (గోలి వొదలు 

భిన్నరుచు లె నవారికిం $ (బీతి సరియ 
తగన్ర గా దిందులోన నేశీకతరగర్ల., 140 

03 

ట్ర కొన్ని బీవులు = కొన్ని పాణులు, చిదిపి ముక ్ క_లు జేసీ జౌబ్ =కౌల 

నుకొటికి=తిని, (బదుకుక్ =జీవించును, కొన్ని =మలికొన్ని జీవులు, నునుసోలో 

వెన్నెలక్ = మృదుపయి దీర్చృనుగు వెన్నెలను, (క్రోలి=తౌని, పొదలుక్ ఇ 
పెర్టిల్లును, భిన్నరుచులు= వేటు వేణు .రుచులుగలవపి వినవానికిక ఆవినజీవజంతు 



లైక్ 6 శృంగారనై వధము [ప-1. 

వులకు, (పీతి=తృ కీ, సరియ = సమాన "మే, ఇందులోక్ ఇట్టి వానిలో, ఏక 

గర్తు జ=ఒక దాని నిండించుట, తగవు గాడు = న్యాయము గాదు. 

కా. సఖులారా! లోకములో కొన్ని జీవులు ఉాలుదిని బ్రదుకును మ 

కొన్నిమృదువగు వెన్నెలను దిని (బదుకోను, వేణు వేఆం వ స్తువుల కిష్టపడుచున 

జీవులకు తృ ప్రంచెందుట సమాన మే. వెన్నెలల (గోలువాని "కెట్టితృ ప్రియు చె 

యానందము గల్లునో, రాలుదినువానికి(గూడ నట్టిళృ _ప్టీయు నట్టియానంద; 

శల్పుచున్న ది, వానిలో నొకదానిని నిందించుట' నెంతేమాతము తగవు "కాడ 

శావున నిందుని వరించినవారి కెట్టియానందము గల్పునో నలునివరించిన నా 

నట్రియానంద ము గల్లును. అట్లుండ నలుని వరించి యిందుని తిరస్కరించినం! 

లకు మీ రన్యధా తలంతు లేల? 

శే, అ (మార్లజా(౫ న్ని భృశ తాపదంధు 

బంధుసంరతణము పాడి శ బాంధవులకు 

నైన కార్యంబు గానికాశర్యమును దెలిసి 

యాడుండా యేను మీమాట 1 కడ్డమాడ. 14 

టీ. అగ... రక్షణము - అగమార్గ=మాగ్షముయొక్క._ ఫురోభాగమునంద 

జాగత్ =(పకాళంచుచున్న, అనగా సమిపమున నున్నదనుట్య నిభృత: 

నియతమైన, ఆపదంధు = ఆపదయనెడు కూపముగల, బంధు= చుట్టములను 

సంరష్ణముజరతీంచుట, చాంధవులకుక్ జచుట్టములకు, పొడి = న్యాయము 

అనంగా మౌొర్షమధ్యమందున్న కూపమునుజూడక యందు. గూలుటకు సిద్ధము! 

నున్న చానిని దప్పీంచి రత్నీంచినట్లు బంధువులు తమచుట్టమఃలకు నమోవపించియ 

న్నృయాపదనుండి వారిని తప్పించుట న్యాయమనిభావము. ఐన కార్యంబు౯ = 

ఇదిపఆికు జరిగిన కార్యమును, శానికార్యమును = ముందుకా బోవు కార్యమును 

లేళ; వఐనకార్యంబుక్ జతే గిన కార్యమును, కాని కార్యమును = తగనికార్యతు 

న, తెలిసి= ఎలీయి, అడుండాజమాటలాడుండీ; ఏనుజ వేను), మొమూటకుక్ ఇవిళ 
శాశ్యయునక్యు అడ్డమాడక్” ఆటంక నూ చెప్పను. 





{ 

[| 857. ఒక చెలియ చేనేంద్రునే వింపునువంగా || 

దమయంతి నలు నే వరింతునని ఇస్సుట. 
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తా. ఓచెలులారా ! మార్గము నెదుటిభాగముననున్న కూపమును జూడ 

శ యందుంబడి పాపను లెక బంధువులను రశ్నీంచుట పాడియెనట్లు ముందు 

సమిపీంచు చున్న యాపదల చిటుయగక యందుంబడీ చావనీద్ధముగానున్న బంధు 

వులనురకీంచుట బంధువునకు పాత మైన కార్యము. కావున నే నట్టియాపదకిం 

ద నిద్ధముగానున్న చోంజుట్టాలగుమోరు నన్నందుండి తప్పించి రతీంచుట యుచి 

తే. కాని సే నట్టిస్థితిని బొందనప్పుడు మియీయుపదేశంబులతో నేమ్మిప 

యోజనము? ఇదియునుం గాక తగిన కార్య "మే దియా | తగని కార్య మేడియో 

చక్కంగ తెలిసికొని మాటలాడు(డు. అట్లయినచో మీమాట కే నెంతమా[త 

వ. అని సఖులనెల్ల నివారించి పురువారాతదూలికం గనుంగొ 

ని మజీయు నిటనియొ. 142 

టీ, సులభము. జ 

ఈ. స్వర్పతిచిత్తవృ త్తి గిలుశేషత్వమునొందునొ యన్ఫయంబు నా 

"కీర్చడ లేదు విను దివి$ జేశ్వరదూతిక ! స_్తతంతుభా 
గార్బ్చణ మాచరించి కర $ నాదరణంబున నేను రాజకం 

దర్పు(డునై_ పషధాధిపుండుశదన్నునుపా_స్పియొనర్పంజాలుటన్ . 

టీ, ధిని జేళ్యరదూతిక = ఓయిం[దదూతి కా ! సేనున్కు రాజకందర్చు. 

డు=రాజులలో నంద గాండగు నె పధాధిపుండుజనలమహారాజును, కరముజమి 

శీలి, ఆదరణంబునక = పేమ చేత, స _ప్రతంతుభాగార్పణముజయడ్డె భాగస 

మర్చణను, ఆచరించి= చేస్తి అనగా యా భాగముల నర్చించి యనియర్థము. 

శన్నుళ€ ; ఆదేవేందుననుట, ఉపా న్లిజటాపాసన; ఒనర్బక్ చాలుటక్ ఆ 

'చశేయ(గలిగియుండుట'చే, స్వర్పతిచి కవ త్తీ= ఇందు మనోవ్యావారనఖ; 

శలునర్వముక్ జక లంతను, ఒందునోజ పొందు నేమో; అనుభయంబు =అన్న భే 

యము నాకుక్, ఏర్పడక జ స్పష్ట్రముణ్యా లేదు. 

తా. ఓయిందదూతికా! నే నిట్లు తిరస్క రించుటవలన నింద్రునికి. గోప 
ము చథ్సునన్న భయము నా కెంఠనా త్రము లేదు, ఒక బేళం గోపమువచ్చినను జీను 
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నలమహారాజును వరించి యత్రనితో (సడ యాగములనాచరించి యజ్హ భాగ 

ముల నిందునకర్చించి యలేనినుపాసనంజేసీ కోపమును శాంతింప. జేయగ లను. 

చ. తనహృదయాధినాయకుని శీదక్క_(గ(దక్కొ_రు సన్నుతింపంగా 

వినుట పతి_ఎతంబునకు $ వ్నిగహ మిట్టిది ధర్మశాస్త్ర,వా 
సన యటుగాన యోదివిజ $4 శంభళి! యింకిటంబట్టి నీకు మో 

యనిమిషరాజుపాదములశయానసుమోమతీి యేమివల్మి_నన్. 

టీ. ఓదివిజశంభ భలీ= ఓ యిం[నదూతి కా | తనవాదయాధినాయకొనిక్ = 

తనమనో నాయకుని, తకంగక్ =తేప్ప, తిక్కొారుక్ =మళోయొకనిని సన్ను 

తింపంగాక =నుతీంపంగా, వినుట=ఆలకించుట్క పతి(వతంబునకుక = పాతి[వ 

త్యమునకు, విగవాము=విరోధి, ఆనంగా భంగముకలిగించునదని యనుట, ధ 

రకా స్తవాసన= ధర్య్మశా_స్తముల నమాచారము, ఇట్టిది= ఇటుపంటిది, అటుగా 

నక =ఆ కారణము చే ఇంకిటబట్టిక = ఇంకమింద, మటే= అధిక ము, ఏమిపల్కి- 

న్ = ఏమిశెప్పినను, నీకుక , మోయనిమిషరాజు పాదములయానసుమిజ 

మీదే వేందునిపాదములతోడని “తెలుసుకొనుము, 

తా. ఓయిం[దదూతికా! తనభ _ర్తనుదక్క మలో కని వర్చించుచుండ గా; 

విన్నచో నది పాతి(ప్రత్యమునకు భంగముగలిగించు నని ధర్మళా స్తనమృతము 

కావున నిశమింద నీవేమియు మాటలాడకుము. అట్లుమాట లాడుదు వేని మాటే 

వేందునిపాదములుతో డు. 

వ. అని తెగనాడి యచ్చేడియ సముచిత పకారంబున బిడౌజను 

నిదూతికను వీడుకొ ల్పె. అగ్నియనువరుణుల సంఛారికలునుం 

దమతేనుకు నదియ యు త్తరంబుగాం గైకొని యయ్యుత్త 

మాంగనం దగిన తెజుంగున నామంతణంబుచేసి - చనిరి. 

అంతర్తిత్తుం జైనధరణీకాంతుం డావృతాంతంబంతయు నెణీం 

గి సంతో వభ రితాంత॥కర ణుండై యక్కాంతారత్నంబునుం 

గనుంగాొనియె నప్పుడు. 1465 
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టీ. అని తెగనాడి= ఇట్లుతిరస్క_రించి; అ చ్చేడియ= ఆదమయంతి, సముచి 

త పకారంబునక్ =లేగనరీతి చే, బిడౌజనువిదూతిక ను= ఇం సదూతికను, వీడు 

కొ ల్చెక్ =పంపీం చెను. అగ్ని యమవరుణుల సంచారిక లును = అగ్నియమవరుణుల 

దూతికలును, తమకుందమకుక , 'అదియ=ఆయిం| దదూతిక కుం జెప్పినదియే, ఉ త్త 

రంబు(౫౯ =| పత్యు త్తరంబు గా, క కొని= చేసికొని, అయ్యు వేమాంగనక్ = 

ఊ త్తమురాలగు నానమయంతిని, తగిన తెఆంగునక్ ఎరేగినరీతి చే, ఆమంతణం 

బు చేసి గౌరవముతో విడి చి; చనిరి= పోయిరి, అంతర్హి తుండు =తిర స్మరిణీవిద్య 
చే,నొరులకుం గాన(బడక యున్న వా(డు, ఐన ధగణీకాంతుండు=ఐననలమహో 

రాజు, ఆవృ త్తౌంలి. ఎ అంతయుక్, ఎజింగి సంతోషభరి తాంతఃకరణుం 

డై=సంతోషము'చే నిండినచి త్తము కలనాండై, అక్కాం తారత్నంబుక్ = స్త్రీ 

రత్నంబగు నాదమయంతిని కనుంగొనియెక , అప్పుడు. 

తే, ముదిత(క్రొమ్మేనికాంతిలో $ మునిగా మొదల 
నంత నానందరసవార్థి శయందు. బే లె 

విదప సమ్మోదబాప్పాంబు$బిందు ధార 

యందు నవగావానముచేసె $ నధిపుదృష్టి. 146 

టీ. అఢిపుదృష్టీ నలమహారాజు చూపులు మొదలక = మొట్టమొదట, 

ముదిత కొ వేనిశాంతిలోక = దమయంతియొక్క_ (క్రొ _త్తశరీర కాంతిలో; ముని 

౫౯ ఇ పుంకులి డెను అంతక€ =తరువాత, ఆనందర సవార్థియందుక =అనంద 

రససము దమునందు, తేలె౯ = ఈందులా డేను, వీదపక =తర్వాత్క సమో. * 

యందుక - సమ్మోద జఆనంద మువలనంగలిగిన చాస్పాంబు ఆ కస్నీటియొక 

విందుధారయందుక జబిందువులపం _క్రీయందు, అవగావానము బే సెక =స్నాన 

మాడెను. అనగా నలమహారాజు మొదట దమయంతి (పత్యవయసమును జాచి 

తర్వాత, చాదృశదర్శనమునకు ఫలమైన యానందము ననుభ వించి వీమ్షటు నా 

నందాతిశయముపలన నానందబాన్నము కలవా.డాయొననిఫాపము, అలం--- 

పర్యాయో డే. 
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తా. నలునిచూపులు దమయంతెయవయవములనుజాచి తరువాత నందు 

వలన( గలిగిన యానందసమ్ముదమున( దొప్పదో6% వీదప ప 

యందు. చానములా డెను. 

తే మానవతిమూ ర్తి యాపాదశీను స్తకముగ( 
దివుట ఏవీంచి నిషధపృ$థ్వీకళ త్రు 

డపుడు (బహ్థాద్వయ పమోశ దాతి శాయి 

మన్యథా దై చై. ప్రతనుఖవార్డి + మగ్నుండయ్యె. 147 

ట్రీ, we ఎన్పీక శ త్రుడు = "న ధదేశాధీశ్వరుండగు నలు(డు, మానవతి 

మూ రిక్ = దదుయంతియొక్క_ యా కారమును ఆపాదమ స్తకముగక్ = 

పాదము మొదలు శిఖపర్యంతము, తివుటక్ = అక్కు_జలో, వీక్షీంచి= చూచి, 

అపుడు = ఆసమయమందు, (బహ్మా... మగ్ను(డు-(బహాన్వయ = అద్వితీయ 

మైన లేక నిరుపమానమైన -_బహృసంబంధ మయిన, [ప్రమోద జ ఆనందమును అన. 

గా (బహ్యానంచమనుట, ఆతిశాయి=అతి క మించిన, మన్న థా ద్ర్వైతసుఖ = అ 

ద్వితీయమైన మన్న థసుఖమ'నెడు, వార్థి=సము.దమందు, మగ్ను౦డు= మునిగని 

వాండు )అయ్యెక = =ఆరమెను. ఇట 6 గవీశ్చ రుండు (బహ్హా హానందనుఖముకం౦ కె మన్న 

థసుఖమే యధికమని పకా్క_ణిం చెను. అలం---పర్యాయో క్రిం 

తా, నలుడు దమయంతి యాశారమును బా దాదిళశిఖపర్యంతము వేడుక 

తోంజూచి యప్పుడు [బహానందమును మింవెడు మన్శ థానందమును పొందెను, 

చ. నుదతిము ఖేందు ముుండలముశేసొంపున రాగ రసాంబురాశి య 

వదయము. బొంది మెంత యునుశనుబ్బున వేలనతి(క్రమించుడు౯ా 

మదింగడు భీకిబాందిన! కీశీమంబున థూవరుదృష్టి సీశెన 
మృగ జరాజయానకు చ + మండలతుంగ మహీ ధశ్ళ ౦గమున్, 

ప నుదతి...సౌంపునక్ - సుదతి = మంచిదంతములు గల్లినదమయంతి 

యొక్క, ము కేందుమండలము = చందమండలమువంటి ముఖముయొక్క, 

సొంపునక్ ఆ కాంతిచేత, రాగరసాంబురాశి = దమయంతియందు జనించిన 
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యనురాగరసమ'నెడు నముదము, అభ్యుదయముక్ = అభివృద్ధిని, ఎంతే ముక = 

మిక్కిలి, పొంది, ఉబ్బునక్ = అతిశయముచే, ప లేక గ 

ట్టున్సు ఆతి క్రమించుడుక = ఉల్లంఘీంచినతోడ"్చే భూవరదృష్టి = నలుని 

చూపు మదిక్ = మనమునందు;, కడుక్ = మిక్కిలి, ఫీతి=అశురాగ సము 

(దమందు మునుంగుదు నేమో యనుభయమును, పొందిన కమమునక్ =పొందిన 

దేమోయనునట్లు ; అమ్మద . . . శృంగముక్ - అమ్మదగజరాజయాన = మదకరీం 

(దమువంటినడకగల యాదమయంతియొక్క_, కుచమండల = సనమండలమ 

చెడు తుంగ = పొడుగయిన, మహీ[ధ=పర్వతముయొక్క_; శృంగము= శిఖ 

రము, చేలెక్ = చేరెన )నరాాచం[ దోదయకాలమున సముదము మిగులపృద్ధి 

జెంది, గట్టునతిక మించి వచ్చుచుండుట చూచి మనుష్యుండు మిక్కిలియున్నత 

మగుస్థలమును నాశయించినట్టు లనురాగ సముద్ర మభివృద్ధి చెంది గట్టు నతి 

(కమిరీచి వచ్చుచుండుటనుజూచి, నలునిచూ వులు దమయంతి స్టేవములనెడు యు 

న్నతపర్యతేము నాశయించెనని భావము, మజియు నలనిదృష్టి ద దమయంతి 

కుచములపె. బడెనని ఫలితార్గము. అలం--సమాసో క్షి. ఈ త్చే మ. 

తా, దమయంతి ముఖదం[దబింబరుయొక్క కాంతి చే దమయంతియం 

దుద్భవిల్ణన, నలుని యనురాగసమ్ముదము మిక్కిలి యఖివృద్ధింజింది యతిశేయ 

ముబేం గట్ల నత్నిశ్రమించెను. అదిచూచి నలునిదృష్టియాయనురాగ సముదము 

తన్ను ముంచునన్ని భయము 'చేతింబో లె నత్యున్నతములగు దమయంతి స్తన 

పర్వత శిఖర ములను బే రెను, 

చ. మగువముఖేందునం దమృత శమధ్యమున౯- మునుంగంగం బా 

తీయో, మగువకుచద్వయంబునడుశ+మం బడి రాయిడి దంద 

. సిల్లి రూ, మగువగభీరనాభిబిలీమార్లము దూతి పరి భమిం 

చిఈయోా, సొగపున రాజనందనుని $ మూపులు నిల్చు: దదంత 

రంబులన్. 149 

టీ. రాజనందనుని మా పులు=నల రా జుదృష్టులు, మగువము వేందునందుక్ ఇ 

ధమయంతిముఖచం(ద్రబింబమునందలి ; అమృతమధ్యమునక్ = సు ధారసము 
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లో, మునుంగంగక్ , పాటి, ఓ=ముని(గిపోవుటంబట్టియో, మగువ, కుచద్యయం 

బునడుమక్ = దమయంతి స్తనద్వయముయొక్క_. నడుమను పడి, రాయిడీక్ 

ఇరానీడీి చే, దంవనిల్లి యో = అడ గిపోవుటంబట్టియో; మగువ ... మార్గము... 

మగువ=జ దమయంతియమొక ్క_, గఫీర=లోేం'తె న, నాభిబిలమార్లము = నాఖిరం 

ధగమార్తమున, దూలి=పవేళించి, పరిభమంచియో = భాంతి చెందుట చేత 

న్లో ఠఈదంతరంబులక = వానిమధ్య(ప దేశ ములందు, సొగపఫునక్ = పారవళ్య 

ము చే) నిల్చుక్ =నిల్భిపోవుచుండును. ఇటం గవీశ్వరుడు దమయంతియపయప 

ములను జూచి నలునిదృష్టులు తనివి చెందక మగిడిరాలేక యుండగా నవి దమ 

యంతిము ఖేందుసుధారసమందు మునింగిపోవుట చేతనో దమయంతి కుచద్య 

యమ ధ్యమున( బడి రావపీడిచే నలంతనొందుట చేతనో, దమయంతి చాభిబిలమును 

సొచ్చి [భాంతిచెంది దారి తెలియకపో వుట చేళకనో మగిడిరాలేక పోవుచున్నవి. 
లేనిచో దదీయావయవములను జూచి వచ్చుట కింతవిళంబము గానేల యని 

యుశ్చేంక్షీంచెను. 

తా. నలమహారాజుచూపులు దమయంతి ముఖచందునియందుం దొణు. 

కులాడుచున్న యమృతసము[దమునందు మునింగిపోయియో లేక యా మెకుచ 

మండలములమధ్యమున (బడి మిక్కిలి యితీమికొనిపోయి యల(తనొొందియో- 

లేక యామెనాభిబిలమును జొచ్చి భాంతి(జెంది దారి తెలిసికొన లేకపోయి 

యో పారవశ్యమున నిలిచిపో యమెను, 

ఉ. కాంత మెజటుంగు చన్నులకు+(గ మజ క మృ్షణివచ్చు చుండి యం 

గాంతరసన్ని వేశముల $ కె యటయేగియు నేల లేక భూ 

కాంతునిదృష్టి దిగ్భ్భమము $ గై కొనంబోలు బలే తదీయప 
ర్యంతమునం దలందినకుశరంగ మదంబును జిమ్ముంజీకటిన్ .150 

టీ. భూ కాంతునిదృష్టి= నలమవో రాజుచూపులు, కాంత మెఆంంగుచన్నుు 

లకుక = దమయంతియొక్క_ కాంతిమంతములగు చన్నులకు, (క్రమ్షణీ [క 
మృణి=మర లిమరలి, వచ్చుచుండి, అంగాంతరసన్ని వేశముల కై = ఇతరాపసయవ: 

ములయొక్క_ (పదేశములకై, అట = ఆయా(పదేశములక్రు ఏగియుక్ = 



ప-151.) తృ తీ యా శ్వాసము. 868 

వోయియున్సు ఏంగలేక్ = పోలేక, త దీయపర్యంతమునందుక్ = ఆ స్తనముల 

యొక. పార్ళ ్ యములందు, అలందినకురంగమదం౦బు = పూసినక స్తూరియన్సు చి 

మ్మ-చీంకటిక్. = గాభాంధ కారమునందు, బలేఎబళిరే, దెగ్భరిమముక్ = ది 
శాంతిని, = క కొన(బోలుక్ = పొందినది కాబోలు. ఆనం౫ా-నతని చూపులు 
దమయంతిసుందరవ రుల స్తనములనువిడిచి మతియొక యవనయసపమును జాడ నిష్ట 

పడకుండెనని భావము. 

తౌ. నలునిచూపులు దమయంతి మెటుంగు పాలిండ్ల కు మాటిమాటికి వచ్చు 

చు, మణియొక్షయవయవమునకు(. బోందలంచియు వానివిడిచివోలేక _స్తనపర్యం 

తములందు. బూనినక న్తూరి యను ాభాంధ కారమునందు దిగ్భ్రాంతి చెందినది 

కా(పోలు. లేనిచో చాస్థలమునుండి మళి యొక స్థల మున శీల పోరాదు. 

క. రమణేనితంబచ క్ర 

(భమణంబునం జిజ దిరిగి $ వడం బాతీయె భూ 

రనుణునిచమూపు పరివ్వం 

గ మొన ర్చెం దదూరుకదళిశకా స్తంభములన్ . 151 

టీ. భూరమణునిచూాఫు = నలునిచూపు, రమణీనితంబ చశభ )మణంబు 

నక = దమయంతియొక్క_ నితంబమను చృకముయొక్క_ తిరుగుట చేత, జిజ్ఞ 
తిరిగి= సుడిసడ(దిరిగ, పడ్, పాజీయొ= పడుట చేతను-గాంబోలు, తదూరుకద 

ళికా _సంభములక్ = రంభా స్తంభ సదృశములగు నాదమయంతి తొడలను, 

పరిస్యంగము ఒనర్చిక్ = కాం౧లించుకొ నెను. అనగా నలునిచూఫు లా మెని 

తంబబింబమును జాచి యా మెయూరువులం జూడ నందు6 (బవేశించినవని, 
భావము. 

తా. దమయంతి నితంబబింబ మనుద(కము జిజ్టి దికుగుటచేం దదాభేయ. 

ములగు చూఫులుగూడ౬ దిరిపోయి యాజేగమును సపహింపలేక యచటనుం 

డి [కిందికి జూజీ తదూరుకాండములను గాంిలించుకొ నెను. 

G4. నేేతమ చేను జీరయును * న్నేతమ చీరకునా[ శయింపంగాం 

బాతతగల్లె నాకు నిట $ పా(త్రత లేదని నామసాన్యువై 
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చ్మితికతంబున౯ా బలిమి * జేకొనినట్టులు రాజుదృష్టి యా 

క్ష తియకన ఫ్ర బారుకటిశ చ కమునూరుయుగంబుదూకొ నెన్ . 

టీ. నేనుక్ , నేతమ౯ = శే తళబ్దవాచ్యమను చీరయుక్ ఇ ప్యస్తము 

కూడ, న్మేతమ= న్మేతళబ్దము చే చెప్పబడినది; (మణియు నాచ్చ్భాదనమనియు 

నర్థిము) చీరకుల్ ఇవ చ్రయునకు, ఆ శయింప(గాక్ ఐనితంబమును,నూరుయుగ్గ 

మును నాశయించుటకు, పాతతగ లైల =అర్హ తగ లైను, నాకుక్ = రాజదృష్టిక 

నుట్క ఇట=నితంబోరు యుగ మునందుు ప్యారైతజ ఆ్యశయింప యోగ్యత, లేదని, 

నామసామ్య వై చి త్రికతేంబున్ = నామసామ్యుముయొక్క_ విచ్శితతవలన, 

అనంగా న్యేతశబ్బమునకుం గన్న నియా,ప శ్రమనియం, నర్ధ ముగలదు కావున రెం 

డును, నేతళబ్దవాచ్యత్వరూప సామ్యముగలవగుట చే ననిభావము. రాజుదృ 

ప్రీ =నల రాజు చూపు, బలిమిక =బలా త్కాారము చే, ే కొనినట్టుబు=దమయం 

తినితంబోరుయుగ్గ ము నాశయణముగాకొన్న దానివలె నేే అత తియకన్య= ఆ 

దమయంతియొక్క_, కటిచ కముక =నితంబమండలమును, ఊరుయుగంబుక్ = 

శతొడలజంటను, దూకి నెర =ఆంటుకొనిపోయెను. అనంగా వ స్త చేవిధముగ 

నేతమో (ఆచ్చాదన మో "నేను నే స్మత్రమనై యుండ. గా దమయంతినితం 

బోరువుల నాశయింప. జీరశేకా9 నాకేలప్మాతతలేదో చూవెద ననునట్టులు 

బలాత్మా_రముచే నా మెనికేంబోరుయంగ యునం దాస క్రమాయెనని భావము. 

మజయు నలునిచూఫులు దమయంతియూరువులను నితంబమును జూచుచున్నవని 

ఫలి తార్థము. 

తౌ. వస్త్రమునకు న్మేతమను నామముగలదు, "నాకు నట్టి నామముగలదు. 
అభుండం జీరకు నాశ్రయణకము గల్లియుండుట యు చాకు లేకుండుటయు యు క 

చుగాదు, నామసామ్యమువలన నాకు నట్టియా కయణ ముండవలయును, 

ననిపలుకుచ్చు రాజువృష్టిబలాత్యా_రముచే తదాశయణమును చేకొనునట్టులు 

దనుయంతి నికంబముందుకు నూరకుయుగ మందును నాస _క్తమమ్మొను. 

వ, ఇత్రెజంగున సఖీపరివారపరివృత యగున క్కాంతం గనుంగొ 

ని యంతర్గతంబున. 153 
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టీ. ఇ-క్రెజంగునక్ = ఈరీతిశా, సభఖీపరివారవృత = వెలిక “క్రెల"చేతను 
పరివారముచేతను బలినియున్న ది; అగునక్కాంత౯ =ఐినదమయంతిని, కనుం 

గొనిజచూచి, అంతర్జతంబునక్ = మనంబున. 

కొ, వితతా(పతిమాకారా 

ద్భుతరూపవిలాసవిభవశ+ేభూమీత యగునీ 

రతిబోటి తేటపజుచుం 

జతురాననహ_స్తశిల్పశచాతుర్యంబున్. 154 

టీ. వితతా...భూగిత్ - వితతజపసిద్దమైన,అ్మపతిమ=సాటిలేని, ఆకార= 

ఆకారముయొక్కయు, అద్భుత = ఆశ్చర్యకర మెన, రూపవిలాసజ=సౌంద 

ర్యవిలాసముయొక్క_, విభవ = సంపద చే, భూషిత=అలంకరింపండినది, ఆగు 

నీరతిబోటి = ఐనయీదమయంతి, చతురాననవా స్త చాతుర్యంబు౯ _చతురాః 

నన =(బహ్మయొక్క, వా సజ చేతియొక క; శిల్ప చాతుర్యంబుక్ = సృష్టి విశేవ 

మందలి "నేర్చరితనమును, తేటపటుచు్ = (ప్రకటన చేయును. 

తా. (పనీర్ధ మై నిరుపమాన మెన, యపయన 'సొస్టసముయొక్క_్యయు, నాశ్చ 

ర్యకరమైన సౌందర్యవిలాసముయొక్క_యు సంపద చే, నలంకృతయైన యీ 

సుందరి (బహృయొక్క-నృష్టి చాతుర్యమును, వెల్లడి చేయుచున్నది, 

తే, యావనాంభోధరోద్భూత $ హావభావ 
వారిధా రాభిపూర్ణ శృం శ గారసరసి 

«2 అ యబ్దభ వసృష్టివిద్యార $హస్యభూమి 

నిఖలలావణ్యసీను యీాశనీరబావీ.. కేర్ర్, 

టీ. ఈనీరజా&ీ = ఈద మయంతి; యౌవన, . , సరని-యౌపన = లేగ బాయమ 

“నిడు అంభోధర ఇ మేఘముపలన, ఉద్భూత్ = పుట్టిన, హావభావ = హావ 

ము భావమున నెడు శృంగారవిలాసముఅ నెడు, వారి ధారాజ నీటి భార చేఅభివూ 

ర =నిండిన, శృంగార సరసీజశృంగార పవావాము, ఆబ్బ భ వసృష్టివిద్యారవాస్వ, 

భూమి -- అబ్దభన = (బవాయొక్కొ_, సృష్టివిద్యారవాస్య = సృష్టిఛాతుర్య 
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రవాస్యములకు, భూమి =నిలయమైనది, ఈనీరజాక్నీ = ఈ నీ), నిఖిలలావణ్య 

నీమ= సమ స్తలావణ్యములకు నిధిమైనది అనంశా నీచమయంతి మేఘ మువలనం 

గలిగిన నీటిఢారల చే. బరిపూర్ణ ముగా నిండిననదివ లె నేేయౌావనమువలనం గలిగిన 

హానభా వాదిశ్ళంగారవిలాసముచే నిండిన సౌందర్యముకలదనియు ; బన 

సృష్టి రవాస్యముల కెల్ల నధియైనదనియు భావము. 

తాత్పర్యము స్ప సము. 

శే, సాటి జంబేటిజం బొలశేజాలమునకు. 

బూాటి నూత్న హారిదావిశీభంగమునకు 

దరము సౌడామినీ దామీధామమునకు( 

కరము. బొలుపవొందుదీనియంశ$గములకాంతి. 156 

టీ. కరముజమికి,-లి, పొలుపొందుజ[పకాళించు, దీనియంగ ముల కాంతి= 

ఈ నీయొక్క యవయవములకాంతి, జంజేటిజం బాలజూలమునకుక్ = బం 

గారపురాళికి సాటి=సమానము, నూర్నే వారి దావిభంగమునకుక్ నూత్న = 

(కొ త్త వైన వార్మిదా =ఇపసుప్రుయొక్మ_, విభంగయునకుక్ =తునుకక్కు పాటీ= 

సమానము) సౌదామినీడామధామమునకుక్ = మెజపుమాలలయొక్క_ కాంతికి, 

తరముజసమానము,; 

తా. మిక్కిలి (పకాళించు నీదమయంతిదేవాకాంతి బంగారమునకును, ప 

సుపునకును, మెజిపుగుంపుల కాంతిక్ని సమమగును. 

ఉ. చంచల న్మేత మేనినును.శేజాయకు సాటి యొనర్పంగాందగుం 
గాంచన శేతకీకునుమశ్గర్భదళంబులు ధూళి (బుంగవే 

నంచిత భీతి నీసరసిశజూవీతనుద్యుతి కోడి గాదె సే 

వించెను వారిదుర్ల మరశేవిందవరాటక చ(కవాళముల్ . 157 

టీ. కాంచన... దళంబులు--కాంచన=బంశారఫు, ీతకీకుసుము= వెంగలి 

ఫూవులయొక్క, గర్భదళంబులు = లోపలి రేకులు, ధూళిక్ =ప్రున్సపరాగము 

లో, (బుంగ వేనిజమునుంగకపోయినచో, అనగా నాధూళిసంబంధ ములేనిచో 
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ననుట. చంచల... చాయకుక్ చంచల నేత జ చలించున్మేతములుగల దమ 

యంతియొక్క_, మీని-శరీరముయొక్కు_, నునుళజాయకుక = నున్న నికాంతికి, 

సాటి = సామ్యము, ఒనర్చంగాందగుక = చేయందగును. ఈనర సిజాక్షీతనుద్యుతి 

కిక = ఈదమయంతియొక్క.. తనుళాంతికి, ఓడి= లోయుడి పోయి, అంచిత =అధి 

క మెన, ఫీతి౯ కా దె=ఫీతి చేతి నేకదా, అరవిందవరాటక చక వాళముల్ అర 

విందవరాటక =పద కరి కలయొక్కు., చృకవాళముల్ = సమూవాములు, వారి 

దుర్గముక్ =జలదుర్గమును, 'నేవించెను= పొందెను. 

తా. బంగారపు మొగలిపూవుల లోపలిదళములు తదీయపరాగసంపర్కము 

లేనిచో దమయంతిశరీగ శాంతికి సరింజేయవచు ను. ఇంతియకాక తామర 

దుద్దులు దమయంతిశరీర కాంతీ కోడిపోయి శత్రువులే బరాజీతులె నప్పుడు 

దుర్గా శ్రయణముజే"ె నిడి రాజులపగిది మిక్కి_లి భయముతో జెలదుర్షమును (బవే 

శించినవి. లేనిచో6 దామర లెల్ల ప్పుడు నీటిలో నే యుండ నేల? 

శే, ఇందు డింతికి రక్షగా $ నిడగంబోలు 

నాభరణవ(జమూర్శి నశ జాయుధంబు 

నాతి. డంతటంబోక బాశ్రేశాసనంబు 

నిఖబమణిదీ పి యను వేర 1 నిలుపంబోలు. 158 

ట్ర్ ఇందుకు జదేవేందు(డు, ఇంతికి? = దమ యంలతీకి, ఆధ రణప్మజమూ ర్హి= 

అలంకారరూపమయుగానున్న వజములే యా కార ముగా(గల్క, వ్యజాయుధంబు= 

తనప్మ జాయంధ్ మును, రక్ష ణాక, ఇడంగ౧బోలు=ట ౦ చెనుగాబోలును. అనంగా 

దమయంతియం దఫిలావగలిగి యా మె కితమలనుండి యపాయము గలుగ కుండు 

టక , రతునిమి _త్తముంచిన వ్యజాయుంధ మో యకునట్లు దమయంతి దాల్చిన వ్యజ 

మణిపం క్రి (పకాశించుచున్న దనిభావము. ఆత (డు= ఆయిందు(డు, అంతట.బో 

క అంతో నూరకుండక, నిఖిలమణిదీ ప్రియను పేరక్ =సమ న్లమణి కాంతుల'నె 
డు పేరితో, బాణాసనంబుక = ఎతనచాపమునుగూడ, నిలుపంపోలుకా =రా౦చెను 

గాయబోలున్సు అనగా దమయంతి దాల్చిన యాభరణములందు రాణించుచున్న 

పలువిధములగు రత్న కాంతు లిందధనుస్సువ లె నానావర్గ మి శిత మై యున్న 

పనిఖావనము, 
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తా. ఇంటదదుండు దమయంతికి రక్ష-గాంబెట్టిన వ్యజాయుధ మో యనునట్లు 

దమయంతి దాల్చిన వష్మజమణులును, నాపాటితో దమయంతికి రక్షచాలదని 

వీమట యుంచిన చాపమో యనునట్టులు దమయంతి దాల్నిన సమ స్తరత్న ముల 

శాంతీయు6 (బకాళించెను. 

తే నెమిలిపిం ఛమ్లుతోడ నీశరమణి వేణి 
ఇజలిమిసేయుట బగగొంట + దెలియ నరిది 

యందు. బువ్వులబూజించిశేనట్టి తెజింగు 

నర్గచం(ద్ర ప్రహారచిశీహ్నా ములక లిమి. 159 

టీ. అందు =ఆచెమలిపింఛమునందు, పూవులక్ =ప్రుప్సములచే, పూజిం 

చినట్టి తెఆ(గు=పూజించినట్టులును,ఆర్థ ba కలిమి - అర్ధ చంద (ప్రహార = మెడ బట్టి 

గంటుటలపలన కలిగిన చివ్నాములజగుజుతులయొక్క_,కలిమి, ఉండుటంబట్టి 

యు; ఈరమణి వేణి= ఈదమయంతి మొక్క జడ, నెమిలివీంఛముతోడ, చెలిమి 
చేయుట్ = న్నే వాము కేసీయుండుటను, పగగొంటక్ =ళతుత్వము పహించి 
యుండుటను, తెలియక = తెలిసికొనుట, అరిగి= అశ క్యము, అన(౧౫ నెమిలి 

వీంధమందున్న పువ్పములవంట్ మచ్చలను, దమయంతివేణి "నెమిలిపింఛ 

ముతో న్నేవాము బేసి, పూజించిన ఫుస్పములున్నట్టు గాను, నందున్న యర్థ 

చందులవంటి మచ లను, నా మెవేణి దానితో బగగోని మెడంబట్రి గంటుట చే 

గలిగిన మచ్చలను6 గాను, నుల్చే)క్షీం వెను. ఈ చెప్పుట చే, దమయంతి వేణి నెమ 

లిపింఛముతో సమమైశాని, లేక దానిజయించిగాని యున్న దనిభావము. 

తౌ. దమయంతివేణి, నెమిలిపింఛముతో చెలిమి చేనియున్న దో, లేక పగ 
గొనియున్నదో, తెలిసికోలేము. ఏమన(శా నందు మైతిచేం బూజంజేసీన ఫున్ను 

ములోయన్నట్లు మచ్చలుగలవు. పగచే మెడంబట్టిగంటినట్లు చివ్మాములును' 

గలవు. అందుచే నేభావమును పొందినదో తెలిసికొన వఅనుపడకున్నది. 

"కే, అలక తిమి రాభిదృళ్య ఫాశలార్హ చం[ద 

వెలంత యిది కృష్ణ పతోష్ట్ర మో తియాను 
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దీన్ని పాపున నీల సాశేధింప కుండు ? 

తిషను బౌణుండు (తిజగతీశవిజయసిద్ధి. సే 
టీ. ఆలక.. .చంద-ఆలక=ముంగురుల నెడి, తిమిర=చీకటిచే, ఆభిదృళ్న 

ఆచూడందగిన, ఫొాలజలలాటమ నెడి, ) అర్థచం (ద =ఆర్థ్చం(దుండుగల, మెలంక 

ఇది= ఈదమయ తి, ఆకంగా నిండుడం(దుఏితో ( బోల్చందగిన దమయంతి ఇ 

గము ముంగురుల చెడి -వీంక ట్లచే సాం 'బాలాసృత మగుటచే నామెంలోలనురగ 

(దునివలె నున్నదని భౌవము.క ఎఫ్టపతెష్ట్రమితియామ=కృన్ణ పక స్త మి చనా 

రా(తివంటిది, కృష్ణపతూస్ట మోచందునిసంటిదగు నలకావృతయగు ఫాలొ! 
చం(దు(డుకలది కావున ఇట సాన్యుము యు క్రమయినది. వివషను భాణుండు: 

సన్మభుండు, (తిజగతీవిజయనిద్ధిక్ = తిలోకజయ్యప్రా్వ్లి పి దీని పాపునక్షొ: 

కృష్ణప తూప్రమిపలెనున్న పరక ఉపక ఏల= ఎందులకు, సాధింపకుండ 

నుజ 'సాధింపమానును-అవ6ంగా సాధించుననుటు.క ఫప్షస పకైష్టమినాండు జై (తయ 

(తకు బయలు వెడలినవో+ దప్పక పలు. కలుగునని పండితులందురు. ఇండ్ 

లకు (బమాణము. శో జయ దావిజిగిషూణాం యా తాయామసితాస్ట్రమా। శ్ర 

ణజోనాపిరోహిణ్యా జయయోగోయు తాయది॥ 

తా. ముంగురులనెడి తిమిరముచేం జూడంబడుచున్న ఫాలార్థచర్నదుండ 

గలదమయంతి కృష్ణపతొస్ట్రమివంటిది. కావున దీనిసాయముచే మన్గభు(డి 

ముల్లోకములను జయింపంగలండు, 

కే, హూరునికోపాగ్నిం బొగచూరి $ మరునిచాప 
మసిత కేనరపరివేవ $ మైననాండు 

హృదయ మోనానశేక్తి నీ $ యిందువదన 

యంచితభాంలళాకేఖ $ కై నయుపమ. 

టీ, మరునిఇావము ఇ మన్గథధనుస్సు, వారునికోపాగ్ని కొ 

చనపోషాస్న వో, తముచే, పొగచూరి = ఫొగంబట్లి, అనితాకేనరపర జేతు 
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ము=జమండలముక లది, ఐననాండు=ఐనవకాలమునం దె, వృాదయ'మోవానళ కీ -- 

వృాదయ=యుసజన వృనయములను మోహనశ క్షి =మోహింపంజేయు శ క్తి 

గల ఈయిందువదన . .. నేఖకుక్ __ ఈయిందునదన = ఈదమయంతియొక్క., 

ఆంచిత=ఒప్పుచున్న, (భూలతాశేఖకు౯ =కనుబొమకు, వఐనయుపమజత్ గినయు 

పమానము, సామాన్యముగా గవులు మన్న థచాపమును స్తీ లక నుబొమతోం బో 

ల్ఫుచుందురు. కాన కనుసొమలు నల్లగా గానవచ్చుచుండుటచే, దున్శశుని 

విల్లయిన పున్నముయొక్కా_ కేసరయులు హరునినయనాన్ని చే మన్న గుండు దహిం 

పంబడినకాలమందు6 బొగచార నల్ల బడియుండినప్పు డే యామదనచాపము 

దమయంతికనుబెమలకు. సగికయుపమానమని భాసము. 

తా. మరునిచాపము హరుని నయనాగ్ని చే. బొగచూరి నల్ల నెకేసరములు 

గలయప్పుడే జగన్తోవానాకారయగు నమయంతి కనుబొమకు. దగినయుపమా 

నమగును. 

"తే, సాయకంబులు మూట ముశేజ్ఞగము గెలువ. 

బాలు వెట్టి "భేవీంచినశ బాణయుగళి 

మదను( డేతద్దృగంభోజశీపదమునందు 

గౌరవం బొప్పం బట్టంబు $ గట్టం బోలు, 162 

టీ, సాయకంబులు, మాట =మూండు చాణముల చేతను, ముజ్జగముక్ = 

మూ(డులోక ములను, పాలు పెట్టి =ఆ బాణ తేయంబునకు( బంచియిచ్చి, శేపిం 

చినబాణయుగళిక =మిగిలిన రెండుబాణములనుు మననుండు = మన్న నుండు, 

ఏతద్ద ఎ్రగంభోజపదమునందుక= ఈ దమయంతి నే త్రపద్మ ములచెడి మహాస్థాన 

మందు, గెరపంబు ఒప్పక్ = గెరనవము కలుగునట్లు గా, పట్టంబుక్, కట్టక, 

పోలుక్ జపట్టాఖి షేకము చేసాను గాంబోలును ? అవలా మన్మభునికిం "బాణ 

ములె దు. ఆందులో మూండు మూండులోకములను జయింపం౫ా నల్. డామూ 

టికి మూండులోకములను బంచియిచ్చి విగిలిననాణముల శెండింటికిని నీదమ 

యండి ఇ తపద్దము లనుపదంబులం దబిషేకయుచే సెను గాంబోల. కావునే 
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యామె"నే(తయులు మన్న థబాణముుసలె యువునహృదయంబులను సంచలింప6 

జేయుచున్నప) 'భాసము. 

తౌ. మన్శగు(డు తనచాణయఘలళో మూడు మూండులోకములను జయిం 

పంగా వానికి వానిని బంచియిచ్చి తక్కి_నరెండుబాణములకును దమయంతి చే 

తపన రు లనుపద ములందుం చి పటా పేక ముచే సెను -గాంబోలు. 
శ లు 

తే. అకిన ముష్లి| పత్మిగహాశ ర్యావలగ్న 
ల బా 

న యము లేదు వలరాజు $ చాపయస్టీ 

యట్లుగాకున్న ( గురియంగ శే నెట్లు నేర్చెం 
లు ట్ 

(బకృతి శాత కటాతునాశరా చవ ష్. 168 

[రీ ముష్టి ...లగ్న-ముప్టి = సీడికలిచే (పతి, ౫వా = (గహించుటకు, లేక 

పటుకొనుటకు, అ =రీగిః, అలగ్నా=నముసుగల, అతివ-ఈపమయంతి, 

వలరాజు చాపయప్టి మన 'సునిచాప మే, సందియము, లేదు, అట్టుగాపన్నక్ = 

దమయంతి మన్శగునిచాపమే కానిచో, ప్రకృతి... వృష్టి --,పకృతి=స్వభా 

వముచేత, శాత=వాడియయిన, కటాక్ష=కడకంటిచూాఫులను నారాచ=బౌ 

శం ముఅయొం హ్రాం వృష్ట్రక్ =సర్షి ముకు, త ఎట్టు నే 

ర్చె౯ = ఏరీతి నేర్వంగలి గను. ఈచప్పుటచే దమయంతినశుము పీడికిటిలోని 

శిముడుచున్నదనియు, నా మెశరీరము మక్ష్మథ థనువువలె నున్నదనియు, నామె 

చూపులు మరునారాచములవ లె పీక్స్కయులయినవియు. బెల్ల మగుచున్న గి, 
a య 

తా. పిడికిటీలోని కిముడుచున్న నడుముగలవమయంతి మన్మథచాప మను 

టకు సందియములేదు. అది సత్యముకానిచో స్పభానముచేతం దీవములగు కో 

డక ౦0టిచూఫుల నెడి చాణపర్ష ము నేలగురియించును? 

శ్ర చలదిం[దనీలగోళా 

ములకోనులతారతారశ మండలములు ప 

తులము లుపాంత శ్వేతం 

బులు చపలము లౌర! మెటుంగుశబోండినయనముల్, 164 



$72 శృంగారనై పషధము [ప-165- 

టీ, పక్షలములు=దట్టమగు కను బిప్ప నెం్యడుకలు కలవియు, ఉపాంత శ్వే 

తంబులు = (పాంఠపచేశముం౦ందు౬ బెల్ల (వవముకలవియు, చపలములు = మి 

గుల జంచలస్ప భావములు ౫ లవియు, మెజుంగుంబోండీనయనముల్ =అయిన ద 

మయంతినే తములు, చలత్ ... మండలములు ఏలత్ = చలించు మన్న, ఇంద 

నీలగోళ =ఇం|దనీలుణి భేళక 1౦, అమల=స్ప వృములును , కేమల=మృ 

దువయినవియు, క షై. మ తారముండల య లు=వ రుంమగు నల్ల 

(గుడ్డు ౮ంవియయ్య, 7 "రి=ఎం ఎరాళ్చర్య మున. గొలువ్రుచున్నవి 

CN సాం చముంగి ఇప్ప వెం్యడుక లుగ బిగి (పాంతములందు. జం|దకాం 

తిపలె శ్వేతముంయి  చపం ఇంయి. దమయంతి నేత లు చలించుచున్న 
ల్సి జర జల అ “సల ఇళ శి యిం పనిల నోర చల వై న్్ ఎచులగు ఇల్ల గ డుం MA యాశ్చర్యరు: 

గొలుప్రుచ్న? 

మ, దళదిందీవరి కాంతి. బంచ ఎదిశి శీత క్పాటనానంతిరో 

జ్ఞ పలరంభాతిరుగ ర్భసింవుటల సీ చ్చా యోకి లాపంబుకొ ( 

గి లయం౦గూర్చి చతుర్మఖుం డొెవరిచెం  గాబోలు నాకర్ల్ణశ 

ష్టులి కాపాంగములైనయీ చిగురుటాశకుంబోండి నే తాబ్బముల్. 

ట్ ఛురుఖుండు-[2వహ్కా రర్గశబు్కనికాపాం? గులు = క గాంతెముల 
—0 ఆంజ x x 

నజకు వ్యాఎంచి [పాంగపులు లకి, ఐఏ ఎూచిగురుః గారుంబోండి నే తాబ్ద 

ముల్ =అము“ట్ట అత యంతయు సం. చ పన బులు “ళేదిందీవర కాంతి=వికి 

వీంచిన నల ౮ లువఎంయొక్క్క కాంతా, సందు. ,కిలాపంబు కోక పందవ = 
య 

ఆయిదాఅలయిర, వలీ =ద* ఎులయొ్కా, రక్ =చిర్త్మ్యయుల ప్ర అవం గాల ైను 

న్నల్ొక్క-ల మటు పాఎనా = 2 ద్ద న గట్టు యొం్కూ) అ 036 =ఎతరువాత్క 

ఉం కాంతా టు కలో = C ఎచెట్టుయొక్క_; గ ర్భసంపుట= 

లోపలనున్నమట్టంయొ పసం అన3 _ సకాళశించుమూ, ఛాయా = కాంతియొ 

క్యు కలాపంబురోక= సముదాయ ముతో, కలయక, కూర్చిజ చేర్చ, ఒవరిం 

ళా కాంబోలుకెజ చేసెను గాయబోలును, 
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తా, _బన్తా క కాంత మువజుకు వ్యాపించిన దముయంతి నేతులు విక సించిన 

నల్గంగలుపల కాంతిఫుంజయిను, రంభాగర్భదశ మస కాంతిసకుదాయయమయును 

జేర్చి సృజించెను గాంబోలును, 

చ. కలువలనుం జకోరములం. * గారు మెటుంగుల గండుమోల వె 

న్నెలలను దమ్మి రేకులను $ నిర్మలమా కిక రత్నశు క్రులం 

దలంచి పయోజగర్భుండు నుధారసధారలు ఆెంటిలో విసం 

బ  చిలికించి చేసెకాకొ$పా త్పెసలారంగ దీనినే తముల్. 

టీ. పయో?) ర్చుయుజ బహ్మాంక లువఐఫుకె, చకోర నుండక = వకోరపతక్షలను 

కారు మెజుంగులక్ =పర్ట్షైా కాలహా మతిప్రుదీగ్గలన్స్కు గంహమోలక్ = పెద్ద చేం 

పలను, వెన్నెలలను,తి మి కుల =పర్యగళ యల రల. శు కంక =“ర్శలం 

స్వచ్చమయి:, మో _కిక రర్నశు కులం = స త్రెపుచిర్పలవు్కురలంచి=స్మరించి, రెం 

ఉిలో౯ = రెండు నే త్రములలోక్ ,సుద్ గస 2 *రఃం=అన్ముర వారలు, విసంబులు, 

చిలికించి=వర్షి ంచి, పొల్పు=అంగగ్ను ఎసలాగ౫౯ = ఎప్ప నట్లుగా, దీఎనేేత 

ముల్ =పమయంతి నేత్రములు, చే-సెవొకొ=ర దించె శాంబేలుు సుదా 

సమఘుచిలుకటచే నామెనేేరముు మొసట మకోవార పుగాగండే విసముచి 

ల్కు_ టచేం “రువాం మిక్కిలి బాధించుచు్నున?ః. తెలియల గింది. నుజియు 

సుధారసము. తెల్ల వవరయు,. విసి ౧ స౦యుం యెసెడ్ధి. కావున నీమెనే 

(లేసులు న తాసితశాంతులచే వ స. భాస, 

తా. (బహ కలువలు, చకోరములుు గండుమోలు మొదలగు రమ్యావమానప 

స్తువులన నంటి? పలంచుకొనుచు సుధారసవిశంబుం నంవుం జిల్కి. చేసెను 

-గాంబోలు. లే,చో ముందు ముకోవారయుగాసిండి చమట చాధింప నేల ? 

శే, శ్రవణపుటకూ పవినిపాత $ సాధనమున 
నిగిడి యవ్యలి కటుపోక శ నిల్చెంగాక 

యధిక చపలస్వభానంబు $ లై నయట్టి 

దీనికన్నులు దలచుట్టు $ దిరిగిరా వె, 16? 
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టీ, అధికచపలస్వభావంబులు = మిక్కిలి చంచలస్యభావములుక లవి, ఐనట్టిదా 

నికనుల్ జఐన యూవమయంతి నే తములు, నిగిడి= ముందుకుజరిగి, (శపణ... సా 

ధ్వసమునక్ = (శవణపుట=కర్ష్ణ ఫుటముల నెడు, కూప=నూతులందు, వినిపాత్ = 

పడుదు మేమోయనెడి, సాధ్యసమునక్ = భయముచెత, అవ్వలికిక = అపతలి 

భాగమునకు, అటుపోక = ఆమార్ష "మునకు పోకుండ, నిల్చెగాక=నిలిచియుం డె 

నుణాన్తి తలచుట్టుక = శిరస్సునకుచుట్టు, తంగిరావె = తి౭షి రాకుండనుండునా? 

అనంగా దమయంతి నే తలులు కర్ణ యులవజుకు వ్యాపించియున్న నని భావము. 

తా. మిక్కలి చపలస్ప భోసయుగల సమయంతి నేత్రములు తిలచుట్టుం దిరిగి 

రావుబయునన తంంచి బయలువెవలి కర్ణ పుట సుఅపజికు నిర్ణ మించి యాకర్గ ఫు 

టములళు నూతులుగా|బయుంచి, ఘుందడుగిడిన నందు గూలుదు మేమోయని భ 

యముచే ౧లిచిపోయెొను. వేనచోలం వలచుటును దిరిగివచ్చియుండును. 

క, కేదారములో శిశిర న 

(సాదుర్భానమున: జొచ్చి $ పడసినయురుపు 

శో్యోదయముననొకొ యీశా 

తోదరికిం గన్నులగుచు $ నున్నవి డముల్, 168 
ట్. తమ్ముల్ =ప ములు, కేదారములో౯ = వటాకములో, శిశిర పాదుర్భా 

బు మునక "= శీ శిరఒుుడువుపారంభ మువంచు, చెచ్చి= _పవేశించి, అలగా దపంబు 

చేసి యంఫెపము. పడనినయుకు ప్ర చ్యోదయ మునక, ఒకో=పొందినపుణ్యము 

లపెంపుచేకను గాంబోలుకు ఈశాతోడంశికా = ఈసమయంతికి, కన్నులు, అ 
వ = ర్త లే 3 Yel త్ భీ గుచుక్ , ఉన్నపి. అవగా సమయంతి నేత్రములు పద్మసంకాళములై యున్న 

వని భావము. 

శా. తామరపూవులు శిశరకాల పారంభ సశయందు దటాకములో నిలిచి 

ఘాోరరపం బాచకించి యాతహాఫలంబు పెంపు చేత నేకాంబోలు దమయంతికి సే 

UY వానిక్ లీ ని స : © త్రేయ లగుచున్నవి. లేసచో వానికట్టిస్థితి సంభవించుట కష్టము ఉత్సేక. 

తే. త్రిభవనన్య_స్తసాయక క త్రిత యు డై న 
మరకునితిలపుప్పతూణ మిశేమగువముక్కు_ 
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మానిత శ్వాసనవ సౌర భాను మేయ 

పుప్పృమయబాణయుగ శా ఖి$పూర్మ మగుట. 169 

ట్రీ, మూనితే... పూర్ణ ము-మానిత = ఒప్పుచున్న, శ్చా స=నిట్టూర్చు గాడద్బుల 

యొక్క, నప=[కొ త్రగగ్కు సౌరభ = పరిమళ ముచే, అకమేయ=- ఊహీంప. 

దగిన, పుష్పమయజ=ఫుష్పమయములయిక చాణయుగళ = బాణయుగళ ముచే, 

అఫిఫూర్ష్మ యు=నిండినది, అగుటకె =ఐనకారణముం బట్టి, రఈమగువకుక్కు._ = ఈ 

దమయంతినానిక, (తిభువనన్య _స్తసాయకః | తిరియు(శు= ముల్గోక ములయందుం 

ఎటనశేన . బాణతెయమబికలవా(డు. అవంగా ముళ్లోక ములనుజయించుట కై 

మూడుబాణములను వానిమెడ( బయోగించియుశ్న నాడ భావము. ఐనమ 

౨... తూణము--ఐవ, మరు౨=మన్న్మ ఘు, మొక్కు, తిలపబ్ర్బుప్పు = నూవుంబువ్వ 

చెడ్, తూణయు=ఈయ్తుంపొద్క మన్న సుండు తనవాణముైగింటిలో మూండు 

లోక ములను గెలుచుట క మూంయబాణఎిలు వాడుకొని తక్కిన రెండువాణ 

ములక నున్న పువ్చు తో గావించుకొన్న యొకపొఎయె. “మయంతిముక్కు.గా 

న్నది. ఎట్ల శెండుచాణ ములుంచుటకు రెండుుం| గములుగలిషియు సమయం 

తి పది స స్తీ యగుటచే నందుఇం॥3 సౌరభ యుతో౧హాడీవ గాలి ఐచ్చుచు 

నుండుట బి యందు€6 ౫న రెంశుచాణమయులు పెట్టియున్నాండని యూహింప 

పచ్చున౦ వ ముక్కు నువ్వుపువ్వుస లె సాగా బా శావితోలసాడిన యూర్చు 

"గాడ్నుగలిగి మోహనములగుననుట. 

వ నివిడశె శనయావేనీయసంధ్యా వేళ 

యానన చం(దబింీ బామృతె౦బు 

లపనామృ తాంకు బాల పభాజూలంబు 

బంధుజీవనల తాళ బౌంధవంబు 

పంపక్యవింబి కాశేఫలవికంబనము[ ద్ర 
విిదుము దునుల తాశేవినిమయంబు 

మదన వారా చకోశమలహింగుళ చాయ 
యస్మన్మనో నురాశ గాంకురంబు 
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లే, మహిత లావణ్యగుణజాయశేమానబహుళ 

మాధురీచ్మితశోభాసశమన్వితంబు 
(పార్థ నాకల్ప పాదప పాజ్యఫలము 

తియ్యిపూంచేనియల[ కోవి 4 దీని మోవి. 170 

టీ. వీ? మోవి= కగనుయంతి య'ధరోస్టము, “విడ... వేళ-_“బిడ = సాం 

(దమైశ, శై శవరుకౌవనీయ = బాల్య మౌపన ముల సంబంధ మయిన, సంధ్యావే 

భ =సం థ్యాసమయ ము, అనలా సంద్యాసమయ ఘు ర్వ వర్డ్ ముగానుండుటచే ద 

మయంతి యొజ్జన పెపవి శై శప వరౌవన ములయొక్క_ సం ధ్యావేళవలె నున్నదని 

భావము. స న ఆవవచ ం|దబించామృతోంబు= ముఖ్రిదం[ దవింబ మువలన6 గలి 

గిన యమృతిరస సయ్కు అనలా నమృతమువలె మధురముగానుండునన భాసము. 

వీనిమోవి, లపనామృ తాంశు బాల(పభౌజూలంబు--లపన=ముఖమనెడ్, అమృ 

తాంళశు= వం పవింబయుయొకి్క_, బాల=లేంతనయిన, [సభాజాలసి= కాంతి 

సమూహము, ఆశగా మనయకాలమందు. జం (దుాకాంగు లెల్బ-గాగ ండును 

గాన దమయంతిమోవికి సాట్ కావఐచ్చున? భెవఎి.. వసత. బంధుజీవనల 

తాబాంధవంబు= మం కెవతీ. ౫కుచుట్రము, వీన మోవి, పరిపక ప=. మ్మువ-పరి 

పక్వ=పండీవ, ఓంబికాఫల = దొండపండున్కు విడంబన = అనుక రించుచున్ను, 

ముదజ=స్వరూపముక లది అనయా వొండపండుతో సమానమైనవ. భాపము. 

దీనిమోవి, వి దుమ(ద్రుమల తావి: నమయంబు=సగ డఫుదీ వెకమార్చండీ ఇ దింఅనం 

గొ సమానమైది,నుస స నయటజానురు ని =మన్న్మ సునియొక్క_, "నావాచజెటె 

ణములయొక్క., అనా జివురుమొకయనట, కోమల=మృదువయిశ, హాం 

గుళచ్భాయ=ఎజ్ఞ ని కాంతులు” లది, ,అనలగా6 జిగురునలె నే కోమలమయి యొజ్ఞి 

నికాంతులుగల డ్రై యున్నద?భౌవము. అస్త న నోనురాగాంకురంబు= నాయొక్క 

మనస్సులోనుండు ననురాగ పు మొలక, దీనిమోవి, నుహిత ... సమన్సితంబుమ 

హీత=ఒప్పుచున్న, లావణ్యగుణ= సౌందర్య గుణమువలన, జాయమాన=పుట్టిన, 

బహంళ =వి సారమైన, మాధురీ=చక్కొ_( ననముయొక్క, చిత్ర =ఆశ్చర్యక రమైన, 

శోభజకాంతితో, సమన్వితంబు = కూడుకొన్నది, దీనిమోవి. (పార్ధ నాకల్న 
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పాదస(పాజ్యఫలము=పార్గ నా=కోరుకొనుటకు, కల్పపాదప=కల్పపృక్నసం 

బంధ మయిన, _పాజ్య=అతిశయ మైన లేక గొప్పదయిన, ఫలము=ఫలమువంటిది, 

ఆన(గా( గల ఫలము |పారనార మెనటు,నిదియు నటగుచున్నా దని 

ము. దీ9మోని గ్ స let A Masa టి 

తా. స్పష్ట్రము. 

ఉ. భానుగమధ్య రేఖ కిరుశ పక్కి యలందును మోవి కించిదు 

చ్భా్వాసమునొందియున్నయది $ చం(దనిభాస్యకు నేనొక ఫుని 
(దాసమయంబులం గలలశ రాకల నీక లకంఠి. గూడివ 
క్రాసవ మానియాని దశ $ నాంకుర మొత్తంగ( దార సోద్ధతి౯. 

టీ. నేకు ఒక పు=ఒక సమయమందు, ఎ దాసమయంబులక =| దపోవు 

సమ చుముంంవు, కలలరాక లకొ=సృస్న సుబయందు, ఈకలకంరిక = ఈదమ 

యంతి9, కూడి, పకా) సవయు=అగ రామృతెముు ఆనియాన = [తావి తావి, 

రసోద్ధఆం౯- = రసాతిశయ సుచే, వళ నాంకురమ్లు = దంతిముయొక స_కొనన్వు 

ఒలత్తంగక్ =నోక యక లా ఆంగిక పముచేయలా, చందం భాస్యకుక = 

దమయంతికి, భాసుర మధ్య కే ఖక ౯ =అధరోస్థ మధ్యమందు (పకాళిందుచున్న 

రేఖకు, ఇరుపక్కియలక్ = లెంపు కై ఫులన, మోవి, కించిదుచా ఎ వ్రసము=కొంచె 

ముబ్బియుండుట-ఎు, ఒంద్రి ఉన్నయని. 

తా. నే నొక్కొ._కి్క,_.సే యమున దమయంతియొక్క_ ని దాసమయము 
లందు సృహ యులభోం గనంబకీక లస్రి యధరాన్ఫుతేమును (తౌవి రసాతిశయ 

ముచే వంలెక్షరము చేయుట చేత. గాబోలు మధ్య లేఖ కిరు పక్కలయందు 

మోవి కెాం-చెుు ఒ్నృలమైయున్నట్లున్నది. 

ఉ. ఈయమెలందీగబోడికృప $ యేర్పడంగాం దన లేంత నవ్వులో 

వేయవసా ల పాంగముల వెంటంబి సాదముచేసినన్ని శా (లం 

నాయకు(డెంత యు౨బియముశనంగయి కో(డొకొనాల్లుదిక్టు 

బాయపు జందింక ల్వడిగ శచాజింగ వై చుచునప్ప దార్థమున్ ; 

టీ. ఈయెలందీం 7బోణిక్సృపజ ఈదమయంతి యొక ్క_దయ, ఏర్పడ గాకొ అ 
'స్పష్ట్రమగునట్టుగా, ఠనలేంతనవ్వులో౯ =తనచిజునవ్వు లో, వేయసపాలు= సవా 
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(సాంశము, అపాంగములవెంటక్ =క డకంటి చూపులమూలమున, (పసాదము' 

చేసిన =ఇచ్చినచో, నిశా నాయకు(డు=చం(దు(దు, నాల్డుదికు,_ల౯ =నాల్లూ 

దిక్కు.లందును, (పాయపుచం(దికల్ =విస్తారమైన వెన్నెలలను, వడిగక=నీ (మ్. 

ముగ, పాజంగక్ , వైచుచుక్. =విసర్జించుచు, ఆప్పరార సుక క =వనమయంతి 

మందహాస సలేశ యును, ఎంతియుల్ = _మికి,_ి, (ప్రియము. నక = (ైపీమతో, కయి 

కోండ కొ = న్వీక 6ంపడా? అనలా నీక ఏించునబుట్క, సమయంతి దరహాస, 

ములో వేయసపాలిచ్చినచో దాన నంగయో (సేమతోం వెస్ తనచం(ది 

కలు విస్తారములై నును ల్ సమయిశవి కాక పోవుటచే వానిని నాల్టుదిక్కులం 

దును బాణవై చును. లే పనికిపచ్చుప పదాం మసుస్పల్పనుయసమ గక ప 

కమాల్ పదాం మ కొండండొయుశన్నును బౌబినై చుట కలదు. అపై చందు 

డ్నుకేస్ట పదార్థమగు దమయంతిపరహాస శేశము. తన కిచనడివచో గానినుం 

జ తనచం(దెకలు వ్యర్ణవదార్థ ములగుటచే నాల్డుదెక్కు- లందును చాజనై. 

చును. అనయా నిండుపండు వెన్నెలలు పహుయంతి: స్ట లేశ యుకకయిశను 

సాటిరాపనిఛాపము. 

తౌ. ఈదమయంతి చందునియందు దయగ బిగి తెవచిలునవ్పులో వేయప 

యంశమును గడకంటిచూఫులచే నొసంగివవో6 “వనిండు వా లలను నాజి 

దిక్కు._లందును బాఅనైచి యాద మయంతీదరహాసలేశఘుముు చేమతోం వీ టే 

కొనియుండును. 

తే. దాడిమాపక్వఫలబీదశతతుల గెలిచి 
దంతకుకువిందపం కి యీేతరుణి కమురు 

సాంధ్యశీ తాంశుమండ లశవ్యందమా న 

నవనుధారసబిందు బృంశడంబుంబో లె. 173 

టీ, దంతకురువించపం ర్ = కంపు పొడులవంట 0న ఘులవ రుస, డాడీమో... 

కలహ తపాలా. పమ పక్ళ=సండి జీన, ఫం=పండు 

లందున్న, బీజజవిత్తులయొక్క, తకులనుజసమూవాములస్సు గలిచి=జయించి, 

పాంధ్య. .. బో లెక. పౌంధ ప= సంధ్యా కాల సంబంధియగు, శీ తాంళుమండల= 
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చం దముండలముశుండి, స్యందమాన= (సవించుచున్న, నవ = (కొ త్రదయిన్క 

సుధారస = అమృల ముయొక్క్క, బిందు= చుక్కాలయొక్క, బృంవంబుంబో 

లెక = సమూహ మవటె, అనాం గొంచెము రక్తవర్థ్మ ముగల దమయంతిదంత 

పంక్తి సాయంకాలర కిమచేం గొంచె మెఆంచాతీ యున్న చందునుండి (స 
ఆలి అతి ఆ 

వించుచున్న యన్ఫుకేబిందుసం నోవామువ లెనున్న దనిభావము. ఈతరుణికిక = 

ఈపమయంతకి, అమరుక =ఒస్పును. 

తా, ఎని కెంప్రుశంకి పంతేసం క్రీ సాయంకాలచం[నబింబయువలన గారు 

చున్న యమృతబిందుసందోవామునుబోలి దమయంతికి నలరును, 

తే. నాటి కు జ్వేగ రాగాదిశీమార్హనమున 
నవనీవిశుదంబు లయినదంశ తాంకురములు 

విమలము కావళీస మానములు దాల్చు 

నీసరోజా శీ నుఖపద్య శీ శేసరములు, 174 

ఓ. మాజికిక = సాశెసారెసము, ఉద్వేగ రాగాదెమార్డనమునక్ _ఊ ద్వేగ= 

అధిక మయిళశ, నాగాది=5 క్రిమాదులయొక్క_, వర్జనమునక =తుడుచుట'చేత 

న్కు అకా దాంబూలానదెం*గాదులు పోవునట్లు ధావవనము చేసి కడుగుటచే 

త్, అరవకు టక న న్స్ శుభములు, అయిన దం తౌాంకురములు =ఆయి: 

నషి సంగములు, విమలముకాసళీసమానములు--వినుల= స్వచ్శమైన, ముకాపళీ= 

ము లెముుహారమునో, మ యులు =సనుమయికవియు, ముఖపద, శీసరములు= 

ముఖపచ మునకు గింజల్క ములన లెనున్న వానిని, ఈసరోజాకీ = ఈగమయంతి, 

తాల్చుక్ = 'గరించుఖు. అనలా నీబుపంతే యులు ము _త్తేయులఐరుసను బోలియు 

న్నవనయు, నామెముఖి పవ్య మునందుండు కింజల్క_ములనలెను (బకాశించు 

చున్నన౫ భావయు 

తా. నమయంతివంతములు సంతతమును బరిధావనము చేయుటచే నతిశద్ధ 

ములయి స్వచ్చములయిన ఘు _త్రెయులవరుసకు సమానములయి యా మెముఖపద్మ 

మందుండు శేసరములవ లె. (బకాశించుచున్ననవి. 



శే80 శృంగారనై వధ ము (ప.176,176. 

తే. వరశిరీష పసూన కేశీనరశిఖా(గ 
చేలవంబుగ మేను గ శల్పించి థాత 

క లితినుకుమారసర్ల్మ పశేకరుం డగుచు 

నిలిచి మార్తవ మోాయింతి4పల్కు_ లందు. 1765 

టీ. ధాత౭ (బ్రహ్మ, పర... పేలనంబుగక =పర = _శేస్థ యులయిన, శిరీష (ప 

నూన=దిరి సినపువ్వు యొక్క, శీసర =కింజల్కు_ ములయొక్క_, శిఖా గ=కొట్టకా 

నలవలె, “పేలవంబుళ౯ =మృదువు?, "మేను=శశేరయున్కు కల్పించి=!రి ంచి, 

కలిత... (పకర్జుంయు--కలిత=ఒప్పుచున్న, సుకుమార = మృదువయిన , సద్ద=సృష్టి 

చేయగలిగిన, (పకర్తుండు=అతళశయముకలవాండుు అనగా ద్భుదువగుస్ఫష్లి ని జే 
షె ల ట 

'యందలంచినవాండని భాపము. అగుచు౯, ఈయింతిపల్కు_లందు౯ = ఈనమ 

యంతివదనములందు, మార్చనమును= మె త్తీలపనముము, నలిపెళ = నష్ట ౦ చెను. 

అన౮గా చమయంతిశవీరము శిరీష పుస్పుకింజల్క_ ము ఎన తె ద్భుదువయినది, మా 

టలును మిక్కిలి మృదువయినవి. 

తా. (బన్నా, సమయంతిశరీరము (శేస్ట్ర మయి: ివషపుప్పకింజల్యా_ (గయల 

వలె మృదువయినట్లుగా6జేసి, వృృనపలార్ర ముళరు ౫కించుటచే నుత్కీ-ర్ష 

ము వసపొంచినవాండయి వీవపల్కులనుగూడ మృవువుగానుండునట్లు చే సెను. 

ఉ. పచ్చనివృతు వాటిక లీపండులభికు భుజించి నిచ్చలు౯ 

వచ్చి పఠింప(బోలు' (బతి? వారము గోకిల(బహ్మచారి వెం 

పచ్చుపడంగ నీనరసిశీ బాజీ ముఖద్విడ రాజునొద్ద( దా 

విచ్చల సత్ప్రసూనశ రశ వేదర హస్యము లై నపల్ము_లన్ .176 

టీ. కోకిల్యబవాచారి = కోయిుయనెడి (బడాచాక్క (పతివారముక్ = CE - ' 
{పలిదినయును, పచ్చని... ఫిక్ష్ --పచ్చని వృక్షవాటికల = పచ్చని తరు 

పం క్షలయొక గ, పండులభిక్ష౯ =ఫలములనెడి భిక్షను, నిచ్చలుక =నిట్యేయును, 

'శుజించి=రిన్సి వచ్చి, పెంపు, అచద్చుపడంగకొ = పెంపు స్పష్టమగునట్టుగా, 

అనాం బెంపుటెందునట్లనుట్క విచ్చలకొ=జన్నిద ములు (వేళ్ళకుమెలి వేని వల్లె 
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వేయుచు, సత్ప్రసూనశరవేచరవాస్యములు = మన్మథ వేదరవాస్యములు, ఐనహ 

ల్కు_ల్ = అయినట్టి మాటలను, ఈసరసీ జా కీ ముఖద్వి జరాజు నొద్దక్ = ఈదమ 

యంతియొకృ్క ముఖమెడి చందు ఏయొద్ద ) లేక, (బావాణ శేస్టునియొద్ద,. 

పకింపక పోలుక = నేర్చెను గాయబోలును. అనగా (బవాచారులు గృవాస్తుల 
న థి 

యింట ఫిక్షమెతుకొముచు నొకద్విణరాజువుజేరి యబై త పతిపాదకమగు నుప _ ఎ వ 
నిష ద్వాక్య ములను జవమువుకొం పురు. అ బ్లైకోయిలయు వృక్షములిచ్చు పండ్ల రచ్చ, 

లుభొ*ంచుచు నీనమయంలి ముఖి మ నెడిస్పారాజు నాశ్రయించి మన్శథవేదర 

వాస్య లగు పల్కులను |బతిదిపయును బి౦ ెను “గాంబోలు. లేశచో దమయం 

తికం3 ధ్యవిపంటి? ంఠథ్య? + యిల కెట్లు సంభవించిన భావము. క చెప్పుట 

చే దమయంతిసలుకులు కే*యిలపల్ము_లను మించుచున్న వం ఫలి తార్థము. 

తా. "యింయేెే జా చాానిత్య యును పృక్షువా+వజలం దిరుగుచు నా 

వృక్కములిచ్చు ఫల)”, మై కొని భుజించి (పతిదెనమునుబోయి దమయంతిముఖు 

మనెకి స్వజరావాని ద్ద వ వ్యథ వేపరిహాస్యము లగుపల్కులను జన్నెనముళలు 

(వేళ్లకు మో వేం పల్దావేయుదు సంతి ము నేర్చెమగాంబోలు. 

తే. డిఎ ం0కంబునందు వాశీగేవి యుండి 
(ఆ) 

వీణ మొంయించుచున్నది 1 వీను లలర 
నదియ ముఖమున నాగ్భాన శ మూ శయించి 

యమృ్మత ధ "రా ఎవాహరూ1+పముగ నిల్చె, 177 

టి. వా గ్లేని=సరస్పతి, దీ.కంఠంబునందుక్ = ఈద మయంతిక'0ఠమునందు 

ఉంకి=“పంచ్చి 1 ులు, అలరక = వెవులకింపుణా, వీణ, మొరయించుచున్న 

ది=[మోయించుచున్న =. అవయ =ఆమీణాధ్బనియే, ముఖమునక్ , వాగ్భావముఆ 

వాక ప్రభోపమును, ఆశ్రయిం ది=పొంది, అమృతీ -ం. పముగక్ =అమృతధారాజ 

సుధారస ధారలయొళ్ళ, పవావారూపముగ క = (పవాహరూపముశ్యానిల్నె ల = 

మాటి నెలకొ నెను. అవగా “ మయంతికంఠధ్వని సరస్వతివీణాక ౦ఠథ్వనివలె న 

న్నదనియు(, బలుకోలు సుధారస పవావాములను బోలుచున్నవనియు భావము 



$82 శృంగార నె షధ.ము [ప-178. 

శా. దమయంతి కంఠమునందు సరస్వతినిలిచి వీణీయ్మమోయింప నది వా 

(ూపముగా వెలువడి యమృత(పవావాములను బోలుచున్నది. 

"లే, అబ్దగరు ౦డు సుషమాసశేమా ప్రియ_దు 

నె త్తి చూడంగం బోలు నీశీయింతివదన 

మంగుళీయం[ తణ[కియాశభంగి నమ రె. 
జిబుకమున నుండునానిమ్నశనీనుస ధి. 178 

టీ. అబ్బగ ర్ఫుండు=పద్మ మేయుర్చ శ్రీస్థైానముగా గలవాడు సుషమాసమా ప్తి 

యందుక్ =ఉత్కృష్టశో భానిర్థాణముయొక్క_ సమా న్నీయందు, ' కాయింతినిదన 

ము=దమయంత్ ముఖమును, ఎర్రి, చూడంగళా, పోలు=సుకీంచునిము గ దుం 
ఆటీ 

గుళియం(తముచే చనె_త్రిచూశేను “గాంబోలు. అనలా శిల్పి మొసలగంవారు తా 

"వెంకప నువువ సిరీ ,ంచినవ్వుడు తిదీయఐ సునిరాణపూ 68 కాంగానే దానియం 
జ - ఆది రాశీ ఎలి 

చేవేని లోపములున్న చేసో యని చూచుట కంట్ యంటనట్లు పట్టుకా. పకిశీలించి 

చూచుటగలదు. అపై (బవ్యాయు దమయంతివననమును బూ ర్తి చే, యందే 

చేని లోపములున్న వేమోయని చూడందలచి యట్లు చూచుటకు నంటయంట 

నట్లు (వేళ్ళ తోంబట్టుకొన మీందిక తె ననిభాపము. అక్షై త్రివప్పుడు, చిబుకము 
ట్! యm లు అనా M.D 

న౯ = పెదవి, కిందిభాగమునందు, ఉండు... సంధి--ఉండు=ఉఊన్నట్టి, ఆనిమ్మ 

=లోంతుగానున్న (పదేశముయొక్క్క_, సంధి= రెండింటకి మభ్యనుండు భాగ ము, 

ఆంగుళీ .. భంగెక _అంగుళీ= | వేలియొక్క, యం(గణ(కయాభంగిక =మున 

చేసినట్లు, అమరెక్ = ఒప్పెను. అ:౮గాం బీతుర ము బహు (వేళ్లతో నవం 
య థి ఎజ్జీ 0m 

మును జూచుచుండంగా నతని; (వేలిము.సవపలె నామె చిబుకనమునందుండు సెల 

వులు (పకాళించె ననిభావఐము. 

తా. దమయంతి చిబుకమునందుండు సెలవులు (హ్హ యా మెపసనమును 

ఓ "జ న .నిర్మ్మించినపిమ్హట బరీమోర్థ ము (వేళ్ళతోం బై కత్తి చూచుదముండలగా. బడిన 

యతని వేలిము[దలవలె. (ఖకాశించెను. 

శ క మలాధిరాజ్యపదవీ 

సనధిష్టిత మివధూటి$చారుముఖాంభో 
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జము మటీ యటు గాదనచే 

నిమి తృమున సేవంజేయుశ నే తంబు జముల్ థ్ 179 

టీ, ఈపమాటిచారుముఖాంభోజము = ఈద మయంతిసుందరవదనపద ము, 

క మలాధి రాజ్య పదఓసమధిష్థి తము--5మల=పద్య ములయొక్క, అధిరాజ్య=సా 

(మౌస్యముయొక్కా, పనవీ=స్థానమునందు, సమధిస్థి.తము = పట్టాఫిపి క్షమయి 

నది. అనగా సకలకమలములకు రాజాధిరాజయిన దనిభానము. మణి, అటు, 

కాదసి."=అటుకానిచో, నే తాంబు౫ంబులు = నేశపద ములు ఏనిమి తము 
య అవీ అటి 

న౯ = ఏకారణము చేత, 'ేవచేయు!౯ = నేవించుచున్నవి. అనగా దమయంతి 

మోము వానికన్నింటికి రాజరాజు కావుననే న్మేత్రపవ్మ ములు నేవించుచున్న వి. 

"లేకపోయిన వేల ణీవింపపలెను? 

తా. ఈవమయంతి మొగము సకలకములములకును రాజరాజని చెప్పవచ్చు 

ను. కావున సే న్నేతపవ్యములు సంతతమును చేవించుచున్న వి. 

చ. కమలను తండి మైనయుదశేక ంబు గ భానిధి మి త్రమైనయ 

దయును నహర్నిశంబు నుపీధారణ సేసి వహీంచెనోసుమిా 

కృనుమున నీనధూ మణిము+ఖ ప తిబింబవిలాససం పదక 

సముచిత లీల యాచితక శ చారువిభాషణరాజి.కై వడిన్, 180 

ట్, కమలము=పద్మము, తంది, వనయుపకంబును = అయినట్టి జలమును 

అనగా. బవ్మములు నీయందు. బుట్టునుగాన వాని కవి జవకములని తెలియ 

దగినది. కళానిధి=దందుండు, మతము, ఐరయన్ష మును=ఆయి నట్టి మద్ద మును, 

ఇట జందునకును నద్దమునకును మై(తియుంినట్లు కవులు వర్ణించుట (ససిద్దిలే 

కపోయినను నద్దమా కారమునం జం(దునితో నించుమించుగా సాటియగుట చేత 
న్కులోక ములో సమానవ స్తువులకు మైతియుండుట చేతను, గవి వానికి మై తియు 

జీ యెలా మం 

న్నట్లు చేకానయె. అహార్నిళశంబును=దివారా._తములు ఉపధారణ, చేసి=ఆ శ్ర 
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మయంతియొక్క, ముఖి= ముఖముయొక (_, (పతిబింబ=(పతిఫలనముయొక్క_,వి 

లాస=లీలలయొక్క_, సంపద౯ = సమృద్ధిని, సముచితిలీలక =తగినరీతి చే, యాచి 

తక... కె పడిక _యాచితక = పార్ట్ ననలన లభ్యమయివ, చారు = సుందరమ 

యివ, విభూషణ = అలంకారములయొక్కు, రాజికై నడి౯ా = పం క్రీినివలెశు, 

వహీంచెనుు ఓ, సుమి= తాల్పెనుగాంపోలును. అనంగా దమయంతి మొగము 

పద్మచందదు లభ్యనింపందగిన, విలాసములు ఇషలవదని చప్పుటచే నగి పద్య్శచం నుల 

కంశెము సుందరతరవమయినన, స్పష్టమగుచున్నది. 

తా. కమలము దివారా ఏములు తనతం డియ'పనీటి నా శయించియు6, 

జం దుండు తనకు మి తినగ నచ్షము నా శీ యమించియుం [గమముగా జంపర్ప 

ణయులందుం బతిఫలించిన గమయంతిముఖ పపబింబసంబతిఫయగు విలాససంహ 

దను చెరువు చెచ్చుకొన్న యలంకారపం _క్లింనౌ నే తా న్చెఘగాంబోలును. 

స్ః రావూుదంప్లా కుర $క 9క చఘాతంబుల 

నొకొ_క మరి నొప్పి $ నొందకున్న 

బరివేషమిష మెనీ సాశ బంధంబున 

బహువారములు గట్లు $ నడక యున్న. 

బంతిమాసమును గుహూ 1 రాతి వేళలయందు 

నత్యంత నాశంబు శ నందకున్న, 

బలవత్క_-ళంకక శేజ్ఞలపంక నంకం 

సూ ర్థిమాలిన్భంబు శ బొారయకున్న. 
న 

"తే, గాక సరివ్రైలంజాలునే + కమలవెరి 
QQ 

యనధిగత దోవ మైనయో శ యతివ మొగము 

మధురబిం బాధరోప్పంబు $ మాటుగా 

నన్ఫుతపూరంబు గలిగిన +యంత మాత 9. 181 

టీ. రాహు...భారంబులక రాస = రాహు గవాముయెణి (౩ దంష్ఞై్సైం 

కుర కక చ౭ఆంపమువంటి కేఅపండ్ల యొక్క, ఘాతంబులక్ = దెబ్బల'చే, ఒ 
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SEE మజిక్ =ఒకౌొ_కపర్యాయము, నొప్పి=బాధను, ఒంచక్కలూ న్నక = 

పాంప సకపోయివచో, అవంగా6 జం దు ౧ డ కొక గాప్పున కు రాహువు చే [గ 

సింపంబడి తవచక్కు_ఆననమునంతేను బోంగొట్టుకొనుచుం న అట్టు ఇం దుడు 

రాహువు "చే (గసింపంబబడకయుల్నచో క పు. పకిజేషన పు =నలయా 

కారచేఫఖనెసము, వవపాశబంధంబునక్. = అయినట్టి పాళబ= 3 ము బహు 

వారఘులు= అ శేకపర్యా నములు, ల పదక్క ఉన్న = ఒంధంపంబడకయుం 

డినచో. అతంగాం జం ము డప్పుడస్పుడు పరివేషయిు ర్ండు గట సహజము. 

అట్టి దానిని గవి యిట్లు చెప్పుచున్నాండు. ఇం_మయు పా యను 

ప బంధింపంబడ్ వోషసంయు “ఏర డగిచున్నాంను. గాని యక? వోన్న 
లు 

నను జొంవనిచో శనిభౌఐకు. (సతిమాస మను= పతినెంయిదును,కుసారాశా 

(తి లా. 0 *గులయందు , అల్యింళి నాళ బుక =మిక్కాలి 
r 

నాశ : మును, లీ తీ కాజావు క = సపొంా శంక అన Tren a De పలి £5, 

౮ (టు న్న 

యందును వమావాస్యరా తుంందు “నకాంతిం బూ రొ. నాశేయుహ్నకగొను 

ల నూ ప AEE na 
చుండున్వు అట్టు తిన కాంతి. నాశేనబు కావింమకెన.చా "" భౌానము. బల 

సత్ ... మాలిళ్యంబు _ బని త్ - భికను వ స్ట్ గంప న. రష = కాటుక 

న్ గా 

wn స్ అత్య అం OI) తు * | ki CAR ah వను అ wt - ళల” ళీ బుస వం ను Ye ee = సంగ హౌ 2న సనుగ్నాచదున థి 
ఇ ళ్న ౫ న RE) 

మాలి కంబుక = రోష ముస, స న. ఊన్నక్ =పొం! వం మునచోో అవ 

గాల. ర కుశ కం "హాటక eae య సయుంముట 2 “బయ వొవషములకు 

స్పము.. వుం” 27 ద స్ప: గుచున్న ది. ఆట్రేదోన నమువేని చి స భా పమయు, కాక = 

వెళుకి (జెష్ప్రలబ.35 ఇష" గలు జురు. శాక నుల ం=పద్భయుంకు శతు 

న్ధ్రుఆఅవ6 గ బందు యడ మట, అ; 'ధిగళె వోషమయు=పొం బడ. గనములుకి అడి 

అవంగా సద్జోషమైనవనుట. నివంలూయితిన మొగ ముజ అయినట్టి “'మయంతిసద 

నమును, మద్ధుకవించా కనోస్ట్రంట. = తియ్యిం ద తపక య రొష్థము 

నకు, మాటుగా =బదులు ౫, అన్నురపూరింబు=సుథారి సయ, కోలిగినయంత 

తె=క లిగింతమ్మో తె యు" చే, సక= సామ్యము, పోలంబాలుసే = పొందు 

గునా ? పొందలేండనుట. అనలా చమయంతినదనక ములము వం దునిం చిర 

స్కరించుచు నిస్సమమైయున్నదని భావము. 
25 గా 



886 శృంగార నై వధము (ప-182. 

తౌ. చందు. డ కొ_క్కుప్పుడు అింసమునుబోలుచున్న రాహువుదంస్థ) 

లనడుమ(జిక్కి_ తవ పెంపు గోల్చోవుచున్నాడు. ఒక్కప్పుడు పరివేషమనెడిపా. 

శబంధ ముచేంగట్టంబడి తనయతిశ య మును బోంొట్టుకొనుచున్నాండు. (పతినెల 

యందును న నమావాన్యరా గులంచుః సవ కాంతిని సర్వమును విడుచుచున్నాండు. 

మతీయుం "గాటు3 బురేవంటి మచ్చగలవాండయి జనుల చే వోషములకుప్ప 

యని వాడుకొనంబదుచున్నాండు. నం్యయం డి డిట్టన్ని విధ ములచేతను నయోగ్యు. 

డయియుండంగా పపలడు దమయంతియధరోస్థ మునకు మాటుగా నమృగేము ౫ 

లిగినంతమా గ” మున చమయంతినవనమునక సరి గాజూలండు. 

నీ సకలశాస్తాఘనిశప్యుందధారాసార 
నవనుధార సవాగ పీణశాళులొాక్కొ_ 

రతిపంచ బాణ దె శీవతి యుగ పూజనా 

నసరనె వేన్షపూశపంబులొక్కొ_ 

ధన్య రేఖాంచి తె కతద్భూల తా et 

ఇాభాశిఖభాత్వసం1శ ంబులొాకొ_ 
é షన 3 రు కోన “3 బలే ముఖచను+ర్చ కి రిర్ఫుభేన న 

'పతిటంధ వాగురాశ పాశ మొక్కొ_ 
\ 
లా 

కే, యధికద్ మ కటాక్ష భాకీణా గక పణ 

'వొశచ! క నా దానుశేనారిసంళ 

భర్య తాటంక పథ్య+ భాసుర ములు 

నీనివీనులు (శీ కాకశీమానదములు. 182 

1. అధిక . భౌనుర బులు. అధిక = మక్కలి, దీర్ధ్స =నిడుమెన, కటాశ్న=క 

డకంటచాపఫుల నె, బాణా గబా) ల,ావలన్కు కవణ = సాన పెట్టుటకు 

దగిన శాణద్నక=సాః ఒట్టు టకుందగిక చక అలెమొక్కం, (పసొద=నైర ర్శల్య 

మును అనుపారజఅకుసకంచుచున్న పియు, సరగ = సుందర ములయినవియును, 

భర్త తాటంక=బంగారపు వెవులపోగులనెడి, నేపథ్య = అలంశారములవేగ, 
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భాసురములు=(పకాశించుచున్నవియును, (శీకారమానదములు=[శ్రీయను నక్ష 

రముమొక్ళ_ గర్భమును దొలంగించునవియునగు, దీనివీనులు=-ఈదమయంతిశె 
ఆ అగ చా ఆ ఇ జ అధీ వులు సకల... ఒకొ్కా- సకలశాసౌ౨ఘ=సమ స్తమయిక శా స్త్రముల సమా 

వాములనుండి, నిష్యుంద = కాజుచున్న, ధాశాసార = ధఛారాసంపాతమువతె 

నున్న, నవ=నూతనమయిన, సుధారస=అమృతమనెడి, వాః=నీటియొక్క, 

(పణాళులాక్కొా_ =నిర్సమనద్వారముల లె నున్నవి. అనలా సకలశా సిముల 
టీ 

ను | (సవించుచున్న యమృతర సమునకు6 గాలువలవలె నొప్పుచున్న పని ఛా 

వము. రతి... ఒకొ_-రతిపంచబాణ=రొతి మన భులనెడి, చెఐతయుగ =దేవ 
జీ ఓ... క్ట 

తాద్వంద్వముయొక్క_) సూజన=పూజయందు, అవసరవై వేన్య=ఆ సమయమున 

కనుగుణమగు చె వేన్యమైన, పూపంబులొక్కా = అప్ప ములోయనునట్లును నున్న 

వి. అనగా దమయంతి వెవులు రతిమన్మ సులకునొనరించు పూజలందు నవసర 

వై వేవ్యముగానుంచిన యప్పములోయనున ట్లొప్పుచున్న వి. ధన్య... ఒక్కా- 

ధన్య=(ేస్థ మైన, రేఖాజరేఖలచే అంచిక=ఒప్పుచున్న, ఏతత్ =ఈ, భూిల 

తావేణు=కనుబొమలనెడి వెదురుయొక్కు, కాఖా=కొన్తులయొక్క-, శిఖా= 

కొన_ందున్న, త్నృగంశంబులొకొ్క_ = చర్త ములో యనునట్లు లొప్పుచున్న వి. 

అనయా నీమెవెవులు కనుబొమలనెడి వెదుగ్షయొక్క_ శాఖా గములందుండు 

చర్మములవలె నొప్పుచున్నపని భావము. బల భేది... పాశ మొక్కొ--బల భేది= 
ఇం చుండు, ముగు = మొవలుగాంగల, నతుర్చస్ట్రార్ముఖ మా నలుగురుది క్పాలుర 

యొక) ,ఉ న్య్మవ$=మన స్ఫులనసు, (పతీబంధ =బంధం వెడి, నాగు రాపొళ మొక్కొా_ 

=పల యో.యమనువట్లు-గా నోొప్పుచున్నరగి- అనలా దమయంతి చెవులు దిక్స్చాలుర 

నల్వురను మోకా ములో ముంచినసని 'తశాత్సర్య ము. 

తే. పదియునెనిమిదివిద్య లీ$పద్య నయన 
(శవణములశెంట నరమశగము గహించె 

థి ధి 
సంతరుక్కీర్మ గంభీర శీహార లేఖ 

యదిక దా వీనులందు దొశమ్మిదవ లెక్క, 1838 
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టీ. ఈపద్మ నయన=పద్మములవంటి నేత రులుగల యీూదమయంతి, పదియు 
నెనిమిదివిద్యలు, (శవణఘులరెంటక౯్ = రెండు చెవుల చేతను, అర్థమర్థ రు = సగ 

ముసగము, (గహించెక =న్వీకరించెను. అంతెర్ ... లేఖ=ఐ అంత; _లోపలనుండి, 

ఉర్కొ_ర = వ్యాపీంచియున్నదియు, గంభీరహార లేఖఫ= లో6_తె నదియు, మనోవా 

రమ యినదియునగు గీత, అదిక దా= ఆగీతయే కా దా? ఓనులం వక్ = చెవులందు, 

తోమ్మివవ లెక్క = నవసం ఖ్యను వెల్పు యం కేయి మియుస్నది- అనగా సమయం 

తిచెవులు తోమ్మిదం కేవ లెనున్ననని భావము, 

తౌ. ఈవదుయంతి పదు నెనిమిదివివ్యలను “రెండు చెవుల చేతను, తొమ్మి 

తం... 

యంజేయిటప లిఖి 

క మం తళ వాపు = కరంచెను. అ ట్లామె గపాంచిన ఓర్వాసంఖ్యను వాలి 
ల 

ప్ర వ తోమివంకెలప లె నామెచెవులు రాణించుచున్న బి. 
నా ణా 

లే, న వ కు 

యంచితోక రస యూలీ + గక తాతివృద్య 

యద్భుతే క్షనిదాన, శోకభాస్స దంబు, శ 

కంబుబిబ్బోకనతి దినిశేక ంకలమ్మీ, 184 

టీ. దీనికంక లక్ష్ = కాసమయవంతిక ౦! a అవఐటుకో ౫ ము బహాచారిచే క. 
థోఖితమయు కాకపోయివనన., మాణకా ;'రాదు=[బహ్మ చార మవోనారమయి 

నది. ఇట్క, *పటు”” *మాణవక ** కేబ్బ బులు (బౌహ్మచాంపళ్యాయములు కావున 

_టువ్హాచారితో SE: బమ్మబారతో ఫోలెంచుటు యట్లున కనే (వము ఇంచు 

లకు. బకిహోరము. ఆస బుక్లో ఎదుర 6 ప మునకు, ముకక నసుచ్చిల్గుం 

టచే, eed ఓ. మాణపకాఖఫరామ=మాణసక'= అతువది పేట 

ల ముత్యాలహారము చే, అ13ామ= మవోచారమైవద్కి అవంగా దమయంతికంఠ 

ము ముచ్చిలిగుంట చేతన, ముత్యములహార ము చేతను  నకాళించుదున్నదని 

భావము. మత్తియు, దీనికంఠల క్షీ = ఈర మయంతికంఠ శోభ, అంచితోర్ల ర్ధ్వక- 

ఆంచిత = ఒజప్పుచున్న, ఊర్థ్వ్వక = ఊర్థ్వకమనువాద్యవి శేషము న 

ఆరీంగ్య ా తీవృాద్య=ఆలింగ్యమ నెడి వాద్యవి శేషమయొక్కం ధ్ర ధరముచే మనో 
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వారమయినది. ఇట్ర=డోర్ట వ్రకమను వాద్యవి శేషముకలిగి యాలింగ్యమనెడి వా 

ద్యవి శేవయుయొక్కొ_ ధర ముకలుగుట యెట్లని విరోధము. క్లో “మృదంగా 

మురజా భేదా సంక్యాలింన్యోర్గ కా స స్త్రియం అను నమరసి సెంహునివాక్యము 

స్మరణీయము. ఇందులకు, అంచితోర్ణ ్వక=ఒప్పుచున్నమోందిభాగ ములుగలదియు, 

ఆలింగ్య తాతివ్నాస్య= కా(గిలింతకుం పగియుుడుట బే బునోహర మైనది. అనలా 

దమయంతికంధ మొప్పుచున్నయాూార్ట్వభెగముగలికి యాలింగనయోగ్యమయి 

య న్నదని భావము. స ప య పాను! శోభా 

స్పంంబు= = కాంతికింబోకైవది, కంబువిలో స కంతి = త. 2 విలాసముల 

వంటి విలాసములుక లది. 

తౌ. ఈమయంతికంఠకము ముచ్చిలిగుంట చేతను ము త్యాలహారముల చేతను 

(బకాశించుచు, నొప్పుచున్న యూర షరా నుని యాలళింగ వనయోగ్యమయి 

యుంటచే మిగుల మవోవారమము యాశ్చగ్య మువకు యి మిక్కిలి థో 

భకల్మ దె శం ఫఖముయొక్క_ విలాసముువం+క విలాస ములుక్లల దై యొష్పుచున్నదిం 

కుక వితాగాన(పియవా 

గ్వివరణ వీమూావిథాన 1విధెేేఖలు నా 

ధవళా కీకంఠ నీమం 

(బవిమల నేఖ్యాతయంబుం శ (బన్ఫుటనుయ్యెక్. 185 
టీ. ధవళాక్నీకంఠ నీమక్_భపళొక్నీ = తెల్ల నిశన్నులుగల దమయంతియొ 

క్క_,కంఠనీనుక్ =క ౦థఠ ప్రదేశ మండు! పవిమలశేభా గ్ర యంబుక = స్వచ్భమయిన 
మూదు రేఖలును,కవి తౌ... రేఖలుక వి గా=కవిత స్వ మునకును, గాన=సంగీతమున 

కుక్కు పీయవాక్ =నుధురవాకి స్పయులకును, వివరణనీమ = పత్యేక మఘుూా సరివాద్దుల 

న్కు విభెగ = సర్పణుచుటకయిన, విధినేఖలు = (బహ్మస న can 

నాక్ = అనునట్లు గా (పస్ఫుటము, అయ్యె = ఏర్పడినవి. మళియు లోకములో 

నొక సలమునుగు*ించి వివా". పతుసప్పుడు, లతా నవ వహారవిదు(డు వారలవివా 

దమును దీర్చుట కాస్థలమును విభజించి యొండొరులకు సంబంధములేనట్టు చే 
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యును,అ'కై దమయంతికంఠము న్నాశయించియున్నక విత్వయి, గావయు! పీయ 

వాక్కులును, గంఠకీమ౦మి ము వివావపడు ముండ గా | బ్లా వానివివాంుము 

తీర్చుటకై భాగములు చేసి వానిశేరణిచిన సాద్దులమవట్లు గా6 గంపమందు గీతి 

లొప్పుచున్న వి. ఈచప్పుటచే “మయంతి, కోవిత్సము, గానము, వీ యవాక్కు. 

లను గలిగియున్న " యు గంగమందు మూహఘలశే?,లు%'ల" ,యు మ 

శా. స్పష్ట్రము. 

ర్ కాంతా భొహుడ్యంద్యా 

త్యంత సరాజయుసమా (శ తాంభోదుర్లా 

భ్యఎతిరము లె నదిసముల 

కి ంతేర్ని రగ కధవక లన $ మది యెట్టాక్కో 186 

టీ. కాంగా... తర గలు కాంతా=" వయంతి మెక్కు, బాహా సం" $= 

భుణద్బయముచేం నిన) అగ్వంగపరాజయ=మిక్కి_ని పరాభన ౨, సమా శి 

తీజల శయింపంబడి-, అం. దుర్గ = ఒలముగ్గరుడు క్క , అభ్యంంరను లు=మ 

ధ్యప్రదేశమ.. లవి, వనబిసగు ౯ -అయి" తామ” కూడన, అగా దా 

మరతూండ్లు - _యంతి బావావులేం ౫యి పంబడి యాపరాభవ ముకు 

సహీింపకేక అంశులో ఎఎణీయు నెం భౌవము, అం” ర్పిన్న సిననక లనమ. = 

లోపటను దు ,1యుళేః పోవుట, ఎట్లాకొ,. = ఏలాగు “నోక దొ ఆవలా. బరా 

భవమునిండిన తామర శూండ్లగ వు ) ఎ లేకవోవుట యిళ్శీనిబరోథి ౫. అం 

ఠర్నిర్వ్యధనక ల ర =లోపల( గన్న పగల” = చెప్పం చో .౨దులకు. బంవోర 

ము గలుగును. ఇటో ర్భ శన శ్? శబ్ద ౫నక్కు దు 1కు లేకపోవుట యనియు, 

రంధమనియు సర్భ యండుటచే, మొ” ల పిగోధు కచ్చించి, షమ్మట( ఒరహారి 

ముచేిను, శాదురి తూండ్లకు లోపల గన్నములుండుట స్వభోవని సము, ఈచె 

ప్పుటచే వమముంతి భుజములు తామగతూాండ్లకం ను. మిక్కిలి సుకుమారము 

అయివవని భౌన ము. 

తా. స్పన్నము, 
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క, తశుణి యతిలులితపర ర్వ 

స్మర పంచశరీసమాన$ మహనీయనఖాం 

కుర మృదులాంగుళి విలస 

త్క_ర పంక జయుగోళి దీవి. 4 దర మెనుఖింపక్, 187 

టీ. తరుణి=“ముయంతీ, అతి... యుగళి__అతిలువలితి= షి క్కి నునుపు వేయం 
బడి సర్వ = గణుపఫులుగలదియగ., me) = మహనయొక క, పం చశరీ= 

ఆలయిదుబాణములతోను, సమాన = సమమమువ్కు మనానీయ = ఒప్యుశున్న, 

నభఖాంకొర్ =నఖా, గములుగల్క, న్చుదుుజడె” టే వ అంగ్ = చేషగల, విలస 

శ్ = 'సకాశించుచున్నా, కరసంకజయు. లి = పద్మ: తపన "రండు చేనులు 

గలది. వనిక= ఈ" మయంతిని, నుతింసపక =? స తం+చె ముటీకు, తర మెజశక్య 
= 

చుగునా? అనగా “మయంతి। వేళు నవ భచాణఘులవౌను అశిచేయి మన 

ఘు యమ్హులపా దెపళెను, బకాశిందుముశ 7 ఫౌపము. 

తౌ. -ఈగనుయంతి నుగుల నషూనిగ్నణుపులుగల, మున్ను నివాణఫంనక 

వంటి వేళ్గతో నొప్పచున్న హా సస నులు పలద. అటి *ప్యయంతిని బొగ 
mn ఓ CC స) 

డం “రయుకాను, 

నే. జలముహానన దోర్టీల $ గలుపంబోలు( 

గేలిమె నీన్సుణాళికా!కిసలయముల, 

గాక యివియీల మిన్న "శేశఫకరణి మునుగు 

గ్ ర. బొలియంగ ste రియందు. 188 
టీ —_చి 

టీ, శలరుహానన= సద్మ మువంటి ముఖముగల నవనుయంతియొక్క, దోర్ట్మీ లః 

చాహువిలాసము శేలిమై = విలాసయిచే, ఈమృణాళికాకి స్వయ ఘులక్ ఇ 

ఈచిగురు తామరతూండ్లను, గలువల్, పోలుక్ = జయించెను గాంబోలునుః 

కాక, ఇవి= తామరతూండ్లు, మిన్నక, కీ క, పొలియలకొా జన శించునట్లు గా, 

బహుళదుషీ ర్థియందుక్ ఆ విస్తారమైన బురదయనెడి ఇెడుకీ ర్రియందని 
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యర్థము ఇడుబుం చరుంచన భాసము కీ రయనయా యిశమును బురదయువగు. 

ను.ఏకరెణికొ పష ంగుక్ =ఎందులకు మునుంగను? అరలాానమయంతి బాహువుల 

చేశీతామరతూండ్లు .క్క_మఘుగ జయింపంబడుట చేత నీ దుష్కీ_ర్రియందుము: 
నుంగుచున్న వని ఫౌనరం. శేష, నుష్షీ_ గ్ వభ్రగానుండునని వర్ణించుట కవిసను 

త కానన వల్లగాని ౬ బుం" లీ సం బయ గాం బు ముం౫పసాంచు 

చున్న తాముగశూండ్లకు గమయంతిశాహువ లన్ (6 బోలలేకపోవుటచేత నే 

బురదయనెడి cry క్ హొంలయివట్టు లుల్చే” క్షించేను. అంశా “గుయంతి 

ఇ 

eer : గంధ వాః ణకంంభ $గారవస్వృరణంబు, 

కశకకుంభములకుం గ ఫైనేని 

లికుచ కోమలకాంతిశ లీలావి వేపంబు, 

చృకవాకములందు $ జర7నేని 

మాలూర సౌభాగ్యశమహిమానుభానంబు, 

జాడిమోఫలముల శ దగి లెనేని 

నపకళోలీ లిక పసవగుచ చా య, 
వాల a EN 

య్యకోరక ముల శ కబ్బ్భెనేని 

తే, గాని సి చేమశగారాదు f వానివాని 

హరిని ర = సలిల ధా+రావ కాశ 

“కాం చనాచలశ్చృంగ భాశగంబు బగుచు 

రాజిత ౧న లె నదీనినక శో జములకు 189 

టీ. గంధ... స్వృరణంబు-గంధ వారణ = గం? జాతియేసుగునుుక్కు, కం 

Per మెక, గారప= గొప్పతీశయుెముక్కు, స్థృరణంబు=అతిశ 

న్యూ కళకి రంభ ములక జబం-గారఫుకుండలకు, 5 ఓ 7 వీని సంభ వించివచో, 

అనగా నేనుంగులకుంభ సంమురంక క గొప్పతనము. బంగారుకుండలకు సంభ 
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వించినచో ననిఫాపము. లికుచ... విశేషంబు-2కుచ = నిమ్మపండ్లయొక్కొ_, కో 

క చక 

వాక ములందుక్ =చ కి వాకపత్రులందు, జరి. నేగి= సంభవించినచో, అనయా ని 

మృపండ్లును సా ఎదెచ్చుటకు వానికి నమయ-తి కుచములప లెం బరస్పర మెొరనికా 

నియుండుటలేదు కాన పలనుపడను, న కట్టగుణమున్నను “మయం: 

తీకుదకాంతి వా!5 లఫీంపలేదు. కావున నిమృపండ్ల కాంతి చ క్షవాకము 

బకు ల చినచో సామ్యము చేయం గియుండు? ౩ భావము. మాలూర...భొ 

పంబు--మాలూర = మాశేడుపండ్లయుకి ఇ, సౌభాగ్య=సౌం" ర్యయుయొకి ్య, 

మహిమాన భావంబు=వుహీిమాతిశీయము, దొడిమోఫలములకొ = దానిమ్మపండ్ల 

యందు, తగిలెలా ఏ=లఫేించినచో, అనలా చాడిమఖలములకు ము 

డ్లసౌంగర్యాతిశయ మబవడినవో దమయుంతికు వనములకు సాట చేయవచ్చునని 

భావము. అసకల... ఛాయ--అస క లోవ “తి= సంపూర్ణ ముగ్యా మిక నీంపన్సి ప 

సుసదృన్నాయంప్రంసక్తులయెక్క కాం, అబ్బకోరక ములకుకా = తామర 

'మొస్టలకు, అచ్చా నేని నేనిజసంభవించి;చో, కానజగ7 భారయ గెౌెరచా 

దులు కనకకె లళాదులకు లఖించినప్పుడేకాన్క వానలా నానక్ = ఆయాని సును 

లను, వోరి... భాగంబులు-హోక ఇ వునోవారములయిన, . ర్ సెలయేళ్ల 

యొక్క, సిలధారా = ఉఊవకధారలచె, అవధొత=కడు” (బడిక కాంశనా 

చల=బంగారుకొండ యె క్క, శృంగ భెగంబులు= శఖర పడేశములుకి లవి, అగు 

చుక, అవలా సెలయేళ్ల నీట చేల జక గాలగడుుంబడన బంగారుకొండళిఖర 

ములపక దనమయః+తికు నము లొప్పుచున్ననన భావము. రాజిలిములు=(పకాళిం 

చుచునా గ. కరీ వో యుబక్షకా = అయినట్టి యు కాంతికుచములక్, స క 

యయాన్, re ర టమతకు 

తా. కరకుంభముల యాకారవి శేస ము బం-గారుకుండలకున్వు న న్నపండ్ల కాం 
ఆశీ (0 

తి చక వాక పకులకున, మా రేడుపండ్ల'సౌం సరము దాతమిఫలములకును , బూల 

గుత్తులకాంతి తామర మొగ్గలకును, గలిగినచో నాకనక కలళాదులను, ెలయేళ్ళ 
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నీటిచే శుభములై న బంశారుకొండళిఖరములవ లెనున్న దమయంతికుచములకు 

'సరిపోల్పవచ్చును. 

కే. నలువ నన్నంబుగా దీనిశీనడుము కినిసి 
యావనమునకువిచ్చె నాగ చుంశ నెల్ల 

నది యుపాదానమునంగ చా + యది సృజించె 

నున్నతము లె నయేతత్సకయోధరముల 190 

టీ. నలువ = (క్షా, కని = కోంచు అనలా చషోేోకారణయఘునే 

దమయంతి ముఫ్య పై కేపమునహించి, దీ వడుము = సనుయంతివడు 

ము, సన్నంబుగాకొ=స్ఫ కం మాట్లు గా ఆ యంశ మెల్ల క = మక గమంవలి 

సారమునె ఇ, భకొవనయినకుక = బేర బాయసు “కు, ఇచ్చెక =ఇచ్చెము. అ 

నంగా లోకము ల (బఫనెనడ బున నొకః గంనాష్య్యాం ప విరుద్ధ్యయని ర రమండయి 

నచో వాని నా దుంగా. వాను గిం చు శికషఏికంచి యాకనాదు 

లను వా.బందువుల కెసంగుట చూదుమున్నాము. అ ళ్లు బక్మాకు వమయంతి 

మధ్య ముప3పెం గోపయుంకుటచే దా. సారమునంటెయు. దీసి చవొవనరమువక చ్చెన 

౧ ఖెవము. ఆది=౩ కొసనము ఉఆసాదానమునక , కదా=దానిఐ;పారగాసకా 

అముగాం. జేనకొన్కి ఉన్నలీము = ఎశత్తైనని, ఐశయేరర్ప్నయోధరయులల్ ఆ 

అయి “టె చదమయంతిక “యు, సృజింకెక = పుట్టించెను. చకౌనన యువ 

తట్. కోడ శే రుగయులతేర్స'౫గు. దాని “వి బుట్టుక్సే) కంచు, అయా 

దమణయంతిళకుయు సన్నియముగానున్నువంయు( గునము లున్నులతేయగాముళ్నషని 

యు భౌపము. 

తౌ. యా నషఘసముపయి' 'వ.చి యం కశ గ్నా మొందునట్లు గా నాసార 

ముోంతోకు మాంవఘశకు 9 మంగా ఈది మా కారము నుపాదానముశాం జే శకొని 

యున్నతములయిన సయోనరములను నిర్మించి “ది కాబోలు, 

చ. అకయ ననంగ రాజ్యనిభ $ వాభ్యుదయంబు (పకార మిట్లపో 

కర నురుదై న యీూనుదతి కొను వళ్ళితితయంబునే నిరం 



వ.191.] తృతీయాశ్వాసము. 8ి9త్ 

తరమయిమా(క మింపంబడె డానికి,దోడాకొప్రాద్దునుంబయో 

ధరములుచూచుచున్నయవి * దర్పవిజృంభ ఇఫీలయేర డీన్. 
టీ, ఆ రరు= మిక్కలి, అరునుజఆెక్చగ్యముగ ” బిగి మవ ఈసువతికాను= 

ఈవమయమంతిదుథ్యయునళి తితీయ-బు లా = ళు (బు మూడులే ఖలచే, 

నిరంగరము, అయి =జనకాళమ ఎ చయి, ఆ కమీ.సంబ ౫౯, అనలా వమ 

యంతిమ యు వలి తే మసువేం _బకాళించుము న? భార చాకికాతో 

సు=జజఅంరు.క సాయయఘుగ్యాజణ ౦౯ కు భట్టు? వళలినయ వాక బుం నుుొము 

టమసాయకు 1" ఫె ఖు. పహో?స బబు. yu, - విగాంఛణీ ల= 
ఎబి 

౫ ర్యాతిశ యయు చ్ కె లా విలాస $539 » LR RT aN టో MTS క ఒకో వాను 

న్నా ఈడి om లి 

నుంొ౨జఒకి సమయగుము, మమె-్న మువి= - Et gE చవి wc 

జాపకు వగషి ఎ అయమాళోచించి భూయ" ఎసి చూకమ.యమకెేన 
\ 

వవెనం మామువముణసషన శాస అమ 8 * "పంగా, ఆ * స. 

విధవాభ్యువ మ? బు పకారిము-ాంగ=చ సె పకక, రె షవిభవఆరా 

జ్నసంపో బుక్క, అ 6” “తావ మక. ముకం అమ్మ" య బు=ఆ 

ఫెవ్ఫద్ధియొక)_; గార గీతి, ws ఉప లంత ముండు నాలో 

లును. అ-6గా మంచిరాజుూ రూ + గేల బబలుంయు ముష్చలు” నాకమించి 

నప్పుడు సు దుర్వ ప జ మవఎ.నించి యాస గటా * న్నసాహోరయుేే యుటగలదు. 

అంతియకా '5);)_-"వాసు (పబలుంపఈ 4 ముసంంఎచి యాసుర్శలు న్య్మాకె మెం 

చుకెనం జాగు ట్లు ద *లరాా రాణ్య యక = ఇకాసాకుళకే. నుర్చొల 
mm జ 

మగు మథ్య ము “లి చమ మాక ఎుంచుకొనలా. బయోగరులు దుర్చుల 

మగు మ్య బపన్న మంంంవించి పబలు, గిర్నె (\దుడజంమటకి బవులూభూ దా 

ము నామశనయు నా క నుంచుటోే PRES శవ. మన నుారాాఇముో ! బ్ర (_ టు 
న్మాయాన్యా ము పరికీఅ- మెక్టులేయుం" అ గాలగోలు, అగా వచమయంతి 

నుధ్యుము వళ్ళితియ ఘుచే నా కాంతమయిన;యు. సుదముల్న్నూరియు లని 

యు య. 

ప్ 'నాశ్చర్యముఇొలుపు నీ నీనమయంతినడుము వళి తయయుచే మీ 

శ్రి_లి een దానికిసాయము పాలిండ్లు గర్చాతిశయ 
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ము స్పస్ట్రమగునట్లు గాం దామును నానుధ్య గు నా, కమించుటెకే యాలోచిం 

చుచున్నమి. ఆలోచింప? మన ఘుని రాజ్యమందు స్య్యూ యమా గ్లానుసరణ మి 
వ ౬ ౧ 

'బ్రేయుండును -గాంబోలును. 

తే. | పబలవమోజహేమకుంశభనులు మాచి 
లలితరోమావళీర జ్ఞశలతిక జూచి 

నాభికూపంబు( జూచి నాశ+నయనయుగము 

తృ ప్పి నహియించుచున్నది $ దీనియందు. 192 

టీ. నాకయవనయుగము = నాశేతస్వంచ్యము, (సబల. ,.కుంభ యలు ప 

బల=గెప్పపయివ, వక్లో బహీమకుంభ ములు=బంగారుకుండలవంటి కుదడములను!ః 

చూచి, లలిర,..లతిక__లలిత్ = సుంగరమయి?, నోమూవళీరజ్ఞల లీక ము=లతపంటి 

నూయగారును, చూచి, వాఫిెకూపంబుక = మూతిని లోంతై పొక్కిలి చా 

చి, దీనియందుక్ = కదమమాంతియందు,గ్భే కి, సహీంచు చున్న డి=లోనివి చెందు 

చున్నది. 

తా. స్సస్థ్ర యు. 

శే. నాభియుత్పాటితాలాన $ నవ్యబిలము 

రోమవల్లరిశృ్ళంఖలా శ దామకంబు 

కామనుద వారణమున కీశీకంబుకంఠి 

వలు(దచనునోయి గిరివ పళవా స్తుభామి. 198 

టీ. నాఖి=దమయంతి మొక్కు పొక్కిలి ఉ త్చాటితాలాన వన్యబిలము-- 

ఉ త్పాటిత = పెల్ల గింిపంబడేన ,౧లాన =గ బబంధనకాస్ట ముయొక్క_ ; నవ్యజ=[ కొ గ 

దగు,బింము=రం; భయము. అనలా దము యంజిపొక్క్లి యేనుంగుకుగ క్రైడికొయ్య 

యూడందీయంగాల బక నరం గయుపణె నొప్పుచున్నవ3 భావము. రోమవల్ల రి=. ఖ్ గగ 

నూగారు, శృంఖలాదామకంబు = ఏనుగనుబంధించు గొలుసుసంటిది, ఈకంబు 

కం8పలుందననుదోయి= ఈవనమయంఏతి యొక్క వాల చుయిం కుచద్వంద్వము, 



ప.194.] తృ తీ యా ఛా సము. 897 

కామమదవారణంబునకుక =మన్న గుండనెడి మదపు కేనుంగువక్తు, సంవ పవా స్తు 

భూమి.--గిరివ ప=కొండచరయలకుం (గింది భాగ మునందలి, వా స్తు=నివసింపంచ 

గిరు భూని=(పదేశస్సు అం౮గా నీవమయంతి వలుంవయగు కుచస్వ్పంద్వము 

మన్శఘు(డను నువప్రుకేనుంగుకకు నివాసయోగ్యమ లగు మంటిడిబ్బలనలె నొ 

స్పృచున్నదని భాపము. మదించిన యేనుగు శ్రీయ: ౦చుస్థలమందు (బక్కు-ల 

కొ తిగిలుుమి గము దుంణిదినము లుంకుగు సము. 
అ టీ —2 1 థి 

న్ - ని 9 గ. దం.యంతినాఖ యేనుగు కట్టుగొయ్య నూడందియంగాం బడీనరంధ 

ముపలెను నూగారు, బంఫశప్రుగొలునుపలెను, జకువోయి మసనాండను మదపు 

శేనుంగు నిససెంచ్చు పదేశ మునం ౫ల మంటదిబ్బంవతెను బశాశించుచున్నది. 

తే, (పతిఫలించు పవేణి కాశ భారఖచిత 

మల్లి కలు రాజితారుర శేమాలికలుగ 

శంబరారాతివిజయశాశసనసువర్ణ 

ఆగక ల్లి అ న 
పట్టక యు. బో లె నొప్పు నిశీప్ప (తివి పు, 194 

రాజి తాక్షురవమూాలిక లుగ = సంశయ b=? ముల "ఏ. 

శంబరా... పవక యుక --శంబళా౦"*తి=ఐనున సానియొకి. వియశా సః =జయ 
బు ఆశీ 

సాసనసంబంవమయమిున , సునర పటిక యుక , వోహెలా=బంగారపు పళ 

ఒప్పుక్ = కా ళంచును పమయుంతిపీఫు బం-గారపుపలకప లెను సందు (బతి 

ఫలించిన చటాభారి మునందుగ ల మలెపూవులు మనని జయశాసవముల సం 

బంధమగు నండియక్షురముల పం కి సాను నొప్పుచుం డేను. (పతివింబించినమ 
చి 

శ్లెపావులనుటచే దమయంతిశరీరయు లావణ్బపరిపూరితేమయి యద్దమువలె 

బీంబ్బగవాణార్హ మయి యున్నదని తెలియవచ్చుచున్నది. దమయంతి వేణియం 

దు ముడునబడిన మల్లెలు మన శుని జయళాసనాక్షర పం క్రలనియు, దమ 
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యంతివీ(పు మన్శఘుం ఇయశాసవఫలక ముసలె నున్నద,యు, జెప్పుటచే వాని 

జూాచినవారికందణికి ౧ మోవాము ఏ లిగింపంజాలి యుశ్నవం భావము. 

తా. వమయంతిజడయఎచు ముడునంబడిన మళ్లెపూవులు ఓ6పునందు6 (బతి 

వింబిపరా వి చన? మశాస*సంబంనమగు నెండియిక్షర ములక లెను 

వీపు ఇయశాసవము (వామింవగిన ఫలక మువొమ నొప్పుచున్నది. 

క. తెనజనకు(దు నెౌెరి సుద 

రృ చ(కొమునను జయించె శీ జ~కులి నుగ డీ 

వనితె యదర్శనక టితెటి 

ఘనచ్నకంబున జయింప( శ గాదలంచు జమా? 196 

టి, మకుయు=గువ్య యు, తివణవకుంయుజతి నతం కైయగు, ₹"రి=విస్థుమూ 

ర్ట సువర్శునవక మునక ఐసు ౧ భ బగా వల్భి పరగి - కాయుధముచే, జగ 

ము=జలోక 1, టుంచెక్ , అ =అ.యూహించిిఈ.,. ద్మక౦బునక్ =. ఈపని 

త=ఈగమయంతి మొక )_,అో ర్భన_5 స్రాషృగి గుగుట చేం జార పలషోడని, కటి 

తట” (కింబు-క్ = రంబ" కగు వె, /“యింపంాక = జయించుటకు, తలం 

చుక్, చుమి=ఆభోచిందు .. అవలూ యం గొంఒవింబమయు మరునిఇ (క 

మువలె నున్నదని భానయు. లంక“ క సులభము గాం జాసవగియున్న దగు 

టచే దాక (బగకారయుబేయంవ్య. . కారి మొ కక, దుప వలకు 

పడమిష బకికారఘు వయ వంంపడడు కా సాను ౪ ఏరాటంకి బగా 

జయింపవచ్చుక.. ఈచెప్పటచే “యం గింబ భుోోద్దీస మగుచుం 

జ్మకముప ౯ నని భావ టు. 

తా. ఠవరం, డయగు పిసుమా ర్స్ లోక మును ze బుచే జయి.చు చుండె 

నని తిలంచి తొ. “దయంత్నింంబ క ౫ చే గ౫౦బుష సయింప నూ 

హీించెను. 

శా. ఏదే నొక్కమనోహరాంగ కము చేశనీయిందుబింబానస్య హే 
లాదర్భంబున( చిప్పలచ్భదము గెశేల్వంగాం దలంచెం జుమీ 
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లేదే నన్యమహీజప్మతములు వీ లెంగాక యేలా భయ 
(పాదు ర్భావమునం జలించు నది నిశీర్యాత[( పచేశంబునన్ .196 

టీ. ...వీస్పలడ్భవము= రావియాకు. 

తే, చిగురుంబోడడి (భూవల్లరి క్ట చిత శేఖ 

యి? "నాన తిలో త్తమ శ యింత నిజము 

చెలువయూరు కాండద్వయీశ సృష్టిరంభ 

మానినీముణిమధురో క్షి క మంజుఘోప. 197 

టి, చిగురుబోండి (భూవల్లరి=నమయంతియొక్క_ కనుబొమలు, చి తెరేఖా= 

చ్మితిమయిన శెఖలు?లది, మలీయుం జతరేగియను నచ్చరపంటిది. ఇంతినా 

సజదమయంతియొక్క_ నాసిక, తిలో _ర్రము= తిలపూవులలో ను ల్తమమువంటిది. 

అనలా దమయంతి నానిక। శేష్థమైన న నుష్పుఫువ్వున లె నునోవారనముగా నున్న 

దని భావయు. మజీయు వమయంతి నానికి తిల ప యను నప్పరసనలె నున్న 

దనియు నర్థము స్వరించుచున్నది. ఇంత నిజ = ఇదియంతయు సత్యమే, 

క త గ గాల్ డలజతియొక్క-నర్తా 

ము రంభ=ఆ: (టికంబమే, అనగా దమయంటియొక్క్క తొడలు రంభా స్తం 

భములను భోలుచున్నవ భాగము. మలియు గమయింతితో "ఒలు రంభయను 

నష్సరసస లె నున్నవనయు నర్థము. మానినీమణిమధురో కి = దనమయంతియొ 

క్క మధురమైన ఫెసుణములు, సుంజాఘాోేస = మృదువయిన వ్పనికలది. 

అనయా దమయంతిమాటలు మిగులమృదునయివవస భౌవము. నుజీేయు నమ 

యంతిమాటలు, మంజుాఘోష = నుంజుఘోహయను వస్సరసనుబో లుచున్నదని 

యునర్త ము.దమయంత యొక్కౌ_క్కయనయవ మే యొక్కొకటేనతా న్లీ)ని బో 
లుచున్నదని చెప టే దేవతా న్లీ్వలక 0 కను నధికనుగు సాందర్యవి శేషము 

గలదనియు నొక్కొక్కృ్యయవయసమునకే దేవతా న్టీ)లు సాటివత్తురో రారో 
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యని చెప్పఐలసియుండ సము యంతీకి సాటిడెచ్చుట మిగుల బరిహోసాస్పనమ 

ఇయు భావము. క 

శౌ. స్పృస్థ్రము, 

గీ, ఊరుకాండద్యయమున నీశీయుత్సెలామీ 
సమదవారణరాడహశే స్తంబు గెలిచె 

నదియ కారణమున: దా 1 యధికలడ 
బొంది ముశింయిందు నది యాన్యశీపున్క_రంబు, 1983 

అ ఊయల్నోలా కీ =కయుపంవం. చేత పలు “మును 3, ఊరుకాండ 
జ యనక జత న నళ ° హా VE టు = నే Se 

వీ న 

చళ=గయి చె. తూ త యా దౌ = అము “గమ నుంతీయూ 
య 

ల ~ తాళ లా రువ్రులచేం ౩ నుంసణజ 3 గావ్రవ ఇక ది an = సిగ్గుజింస్పము 
జ ౧ 

పొంద = చం, ఎస పుష్క బు = గు డా బు? * యు ఫి 

పద్మేదు నుగ్గు ము ఇ “(గుచు ౫ ఉమ. ముంపు సమం 6 
శ్ 

గదా ంపయు “అట ౧ టన్శొ, పష ఆ .గా జ్ఞ 
ల యీ | 

అవేం ఒ "టు బు వా దువ ే “తీ ఎకు? 

అల 3 ల స ముడుంమకొటదుంచుక అచ 0 ంణా ఎ“ యంతిెడలచే 
గల్ల ఆగ వీ క న జ్ యో -_ ౬ యిం 7D త్త క్ స్ శ టమ ె, ము ఈ చప్పు 

టచ సముకనుంత అ శు టం కష హా గా ఇ ఫో 

తారలు అం, అఆసనా ) 
భి Hy 

తా. ఈ వయంత ౫" దప్పుగే ౫ ఇంగా గ౧౦బు* దయిం 

చనద. కావున వప గిన ధా? ౪ 1 త పెం ముండును, 

తే, వనిత నానారి దాహ్తాద కవదనక మల 

నీలకుంతల కుచె లశశీలి భృగువు 
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చా ఎ (శ్రీమహోభారత సర్గ కార్య 
కా ఇవ్యాసలలితోరుశగార మహిమ. 199 

టీ. త=దమయంతి, చనానా...కమల-నానారవ=నారద మహామునిని, 

అన్లోది= సంతోవపెప్పెడి, వదనక మల=ముఖపద్మ ముకలది, అనగా నారదమ 

హోమునికింసాడ మోనాము కలిగించుముఖపద్య ముకలదని భావము. “ నానా 

రడ ” అనుచోట శెండునజ్ల తత్పరుషుము లున్న పని రయమెబుంగునది. న+నార 

ద-_-అనారద=నారదు(డు కానివాడు. న,అనారద--నావారద =నారదుం 

డుకానవాండు కారయ. యు! అనలా నారదుంజే యని ఫాసము. మునులను 

గూడ మోహీంపంజేయుచున్నవనుటచే దమయంతి సౌంనర్యాతిశయము వ్యక్త 

మగుచున్నది. వనితజదమయంత్కి నానా .- కదుల -నానారన =అ నేకములగు 

దంతములచే, ఆన్లోది=యొపనవంతుల మనస్సున కానందముగొలుపుచున్న, వద 

నక మలజ= ముఖపద్శ్మ ముకలదని యరాంరర నీలకుంతేల=నల్ల ఏముంగురులు గల 

దమయంతి, కుడశె లశీలి భృగువు_కుచకై ల= _స్పనముల నెడి పర్వతములను, శీలి= 

కోరుచున్న, భృగువు=భృగుమహామున గలది. అన౮గా దమయంతి భృగుమహో 

మునికి” మోవాము కలిగించుకు నములు కొలదనుట. మణియు మునులకు బర్వ 

తాశ్రయణము సవాజము కావున భృగువు దమయంతీకుదముల నే పర్వతములుగా 

(భమిఐచి కోరుచున్నా(డని భావము. మణియు, నీలకుంతల, కుచె లక్తీలి భృగు 

వు_కుబథై లజ స్తనసర్వతములయొక_, శీలి=ఊ గ్రమమయిన, భృగువు=చరి 

యలు తేక తటకులు కలదని య కారకం ము అనలా దమయంతి _స్రనములు "పెద్ద 

చజీయలు గలిగి మనోనారముగానున్న పని భావము. చామ=దమయంతి, శ్రీ... 

మహిమ... శీ=శోభాయు క్షమయిన, మహాభారత =భారత గంథమనెథీ, సర్ల 

కార్య = నిర్మించు కార్య మునకు, కారణ = హీతుపయిన, వ్యాస = వ్యాస 

మహార్షి కి, లలితే =సుంనరములయిన, లేక, మనోవారమయివ, ఊరు=తొడల 

యొక్క, గారనుహిమ= తెల్ల నికాంతులయొక్క మహిమను కలది. అనంగా దమ 

యంతి తనతొడలమొక్క_ గారకాంతిమహిమచే వ్యాసునికి మోవాముగలిగిం 

చుచున్నదని భావము. వ్యాసుడు రంభావనవానీ కావున దమయంతితొడలను 

26 
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గాంచి రంభా స్తంభములని (భమచెంది యా ళశయించుచున్నాండని భానము. 

మణియు, చామజదమయంతి, (శ్రీమహా... మహిమ -[శీ=శోఫఖాయు _కృమయిన, 

మహాభా=ఎక్కుడుకాంతి గల, రత=సంభోగముయొక్క_, సర్గ కార్యజనిర్లాణ 

కార్యమునకు, కారణ= హేతువయిన, వ్యాస=వి స్త్పృతములయిన్య లలితీ=సుం 

దరములయిన, ఊరు=తోొడలయొక్క, గారమహీవు=గార కాంతులయొక్క 

యతిశయముకలది. అనగా దమయంతితొడలు సురత సంపాదక ములై; సుందర 

ములై, కావుననే, యువనమనో నారములయ్యి, గౌరకాంతికలవై, (పకాశించు 

చున్నపని భావము. 

తా. ఈవమయంతిపదనకమలము నానావిధదంతములచేతను, నొప్పు 

చున్నది. ఈమెకుడములు గొప్పళటముల చం (బకాళించుచున్నవి. ఈమెతొడ 

లు సురతసంపాదకములయి గారకాంగులచే మిగుల మనోవారదుయినవి. 

చ. సుదతి మనంబునం దలంచి + చూడ. దతుర్హశి యాన రుంధతీ 

మదనపురర్శధి దై త్యరిపుశమానవతి ననమాతృశాదన 

(తిదశవ రేణ్యభామలకు $ దివ్యమహామహి*మాను భావసం 

పద నటుగాక గుల్భపరిశ పాటి నదృశ్యత సంఘటిల్లునే ! 200 

టీ. దివ్య... సంపదక --దిప్య=, శేస్థమయిన, మవాత్ =ఉత్కృష్టమగు, 

మపొమ=గొప్పతనముమొక్క_), ఆకుభావసంపచదక్ = (పథావసమృద్ధి చే, మ 

నంబునక =ముదియందు, తలంచి చూడంగ౯ = ఆలోచించి చూడా, సుదతి= 

మంచిదంతములుగల నమయంతి, అరుంధతీ... భామలకు _ఆరుంధతీ = వసి 

మ్టునిభార్యకును, మవనఫురం ధి=రతీజేవికి, దైత్యరిపుమానవతీ=లశ్షీ దేవికిని, నవ 
మాతృ కాజర=| బహాణి మొదలగుత్ మృం(డుగురుమాతేలకును, (తివశపశేణ్య భామ 

లకుక్ =ళ చీదేవికిని, చతుర్ణ శి=పదు నాబ్జుసంఖ్యను బూరించునది. జెక్ =ఆగును. 

అనయా నిదివణకు( బదుముగ్గురు గలరు. ఈము పదు నాల్దివదియని భాపము. 

దమయంతి పెని బేర్కొనంబడిన మహానుభావురాండతో( బోల్పదగిన దనుట 
"తెల్లమగుచున్నది. నవమాతృక లెవరనయా శ్లో॥ (బహాణీచెవ మాహేశీ కా 
మారీ వైఫ్లవీతథా ! వారాహీ చారసింహీచ మాహేం| దీచండికా తథా! మహో 
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లశ్షీరితి (పోకాః [క మేన శానవాంబికొః॥ అని యెబుంగునది. అటుకాక 
అటి (ఆ (an 

దమయంతి యరుంధతి మొదలగును తమ న్తీీలతోం బోల్పందశినది కానిచో, 
ము ఆ 

గుల్బప౭పాటి౯ =-చీలమండయొక్క_ రీతి చే,అదృశ్వతక =దర్శనాఫావము సంఘ 

టిల్లు నేజసమకూడువా? అనయా నరుంధ త్యాదులకువళె దమయంతి చీలమం 

డలు మాంసముచేం గప్పంబశీనవి. కావున వారిసామ్యము నొందు చున్నదని 

భావము. స్లీగిలచీలముండలు మాంసము చే. గప్పంబడియుండుట సులక్షణ మని 

సాము।గికులు చెప్పుదురు. 
తా. ఆలోచింప-గా దమయంతి గొప్పపభానముచే నరుంధతికిని రతీ 

చవికిని, లక్ష్మీళిన్సి నవమాత్నకలకును, శ-దీేోవికిని సమానురాలని చెప్పవచ్చును 

కావుననే వారకిపలి దనుయంతికిం గూడం జీలమండలు మాంసముచేం గప్ప 

బడి కానరాకుస్న లి. 

సీ సల్లవంబులు దీనిగపదశాంతిలవము శై 
పల్ల నశ బ్రలాశీథంబు నొండె( 

బవడంబుమిోందికోశపముననో యీాకాంత 

వాద౦ంబు లత్యంత 4 పాటలములు 

శుద్ధపార్టులు గానం శ జూడ దీనం[ఘులు 

“కరియూథ పతియానళగరివు గలి, 

దోయజ[ భాంతినో $ యీయింతియకుగుల 

నలుఫెప*6. చాయకుశన దియె లవ, 

గ్ క. | యల క్ రసంబొ “ 

కాక ల ) లోకిభామాని$ కాయమాళి + 

భాగ విన్యా నసంలగ్న శబవుళనూత్న 

చారునీనుంత నీమసింఠదూర రజ మొ, 201 
టీ. పల్ల సంబులు= చిగుళ్లు, దీనిపద కాంతిలవములై =ఈ దమయంతి పాద 

శకాంతీయొక్క_ లేశ ముక లై, పల్లపశబ్దలాభంబుక జపల్ల ఏ యనుపదలాభ మును 
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ఒం దెక=పొందెను. అనగా దమయంతి పచములకాంతిలో లపమ్మారము: 

చిగుళ్ళకుం గలుగుటచేత నే పల్లవము లని పీలువంబడుచున్నవని భౌనయు. పత్ + 

లవజపల్లవ యని సంధిపలన నీరూప తజ కానం ౫ వి పల్ల పశ బ్బమును శ్లేపించి 

యుస్స్నేృకించెను. ఈ వెప్పటచే చమయంతి మడుగులు 'దిసళ్లసలె మ 

నోవారమయినవని తెల్లమగుచున్నుది. సవడంబుమోంది కోపమునక్ _ ఓ, 

(కోధము బేగ్ శే కాంబోలు, ఈకాంతపాదంబులు= ఈనమయంతి మడుగులు, 

అత్యంఠపాటల పులు= మి కీ క్రి” రో క్రవర్గ ముకలవి, లోకములోం గోప మాన 

హించినస్పుడు శరీర మెజ్ట వాలుట సు వ. కావున నేవోకశావణమువ( 

పడ ముమో(65 స చ ఆ ములు ర. క. ండుట చే” గెబ్చ వాటు 

టంగాం గవి స్పతోక్షి- మయి? ర క్షబర్హ యుల. చమయంతిపావ:ుల నే న్నే 

కీంచెను. చూడల =ంలోచింపలా, దీనంఘులు= ఈ “దయంతిప* ములు? 

శుద్ధ పార్టులు= పగులుట మొ”లగుదోష ములు లేనిమడమలు గ”ల౯. కావో = 
ణ 

కూ క రియూథపతియానగరిదున్ =గ జ, శేప్ట యొక్క స మనా కమ 

"నలిఇ౯ = *యించెను. అవగా “నమయా”%ఎపా” ములు ర్పాచకాది 

జ జ ష్ ౮ స్ట దోమములులేనివనయు, ?దునము కళళ మును ధిక్కరించుదున్న" యు ఫలి 

త ఈపాసమున * వీని మయం'ఘులు” అని యుండుటకు బదులుగా 

& ద ఫల ” పయోగింపంబడయె కాన సంధి మాంకతాక:. "పెక్కు 

పతులలో నరకే కానన మన్న. ఆగోచంపం గరి. నిరంకుశ ంముచేం 
పహ ఖీ 

న వాంతి చేగలాం 

చెలు, లక్షీ, ఈ ముంటతయడకుగులక్ = ఈ  నమయంళతిపాగముు*-, నలువొ 

పక జఇఆంగను గులుకువటుగా, పాయక ఉన్న దెమేజసి వకున్న జయే 
టా! లా ఫొ 

లశ్నీజీవి నసమయంతిపూద ములను బ్య కా (భమించి కాంబభోలు-. వ్డువం 
4 

జా౭ంకున్న ది. దదుమంతిప౫ ములు పద ములవ జె లక్ష్మీ స్తానములయి యున్న 

వని భావము. తరుణిపరములయడ=డ యస ట్ర. దున్నడి. అల కషర 
ఉట 

సంబొ=లాక్షూరసమో, కాక =లాకారసయుకాక, తెఫెలోక్య...రజమొ- తె) 
a bb 

లోక్య=ముల్లోక ములందుంగల, భామానికౌయ = గ్రీ)సమావాములయొక ్క-, 
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మాళిభాగ= శీరః[పదేశములందు, విన్యాస=జాంచుటచే, సంలగ్న=అంటికొ 

నియున్న, బహుళ =విసారమయిన నూత్న =|క్రొ తొదయిన, చారు=సుందరను 

యిన, నీమంతనీమక్ =పాపటయందున్న, సీందూరరజమొ= సిందూర పరాగ 

“మొ=జ అనలా సమయంతి తేనపానవ కలను ముజ్ఞన౦బులం గల నీ లమూర్థము 

లంవముంక్షగా వారిమార్లంబు అందున్న నించూర మంటుకోలగా క జ్లైకగాం 

(బకాశళించుచున్నవేమో మయ: భావయు. సమయంతి సమస్త న్రీ)లలో మూర 

నబ్యురాల,యు, శూోయులు లతుక కళిగి యొస్పచున్నవని అఆ హు 

ల్, స్పస్థ శ. 

తే, నికిరకాలంబునందు నిశ శేష మయిన 

డజలడసస్యంబు సృజియింప శీకలంచి (బహ 
దీ 

యాచరింప(డె యా కాంతెశయాస్యహ స్త 

పాద సౌభాగ్యములయందు. శీ బంచభివు. 202 

ట్ర్. మా. శిశిర కాం కుని ముక =శీ శిర బుతువువందు, ని శ్లేనయు=మిగు 

లుబలేనిది, అనలాగాల బూ గా నశించిన"్నన యనుట, అయి; జలజసస్యంబు= 

అయిన ఆమరెపెరునా, సృృజియింపక =మగుడ సృజించుటకు, ఈకాంత 
లు yp వ 

ఎ ములంయంపసుక్ -ఈ  కాంతీ=ఈ “ఇమయంతిమయుక్కా, ఊస్య= ముఖము 

యొక్కయు, వా స=చేతులయొక్క_ యు, పానజపా*ములయొక్క్యయు, సౌ 

భాగ్యములయందుక = సౌందర్య ములందు,పం+ ఫక్షక =మధ్ధుకి రవృ తిన, అచ 

60పలే=చేయండే, శిశిరంబుతునవునందు. బూ రగ నాశనమువెంవన పద్మము 
ల 

లను మరల సృజింపశెంచి యందులకుం గిన సౌాంనర్య మును గా-చింప(వలంచి 

యూ దముముంతి పాములు, చేతులు, యుఖమ్బు నాంబడునె డెంటియొద్ద 
రా 

బిక్చమెత్సుకొనిపోయి పద్మ ములను సృజించెనని భావము. ఈవెప్పుటచే దమ 

యంతిపా"”:సులం దుండు కాంతియొక్క లేశముమ్మాతమె పద్మయిలందు 

pa ఇ ర్ క న్న చం కొక ఖీ 

తుమ్లైన యొక్కొక'పుష్పమునకుం బోయి కొంచెముకొంచెము తేనెను సంపాదించి 

తృ వ్ర్చెందును. అప్లై బహ్మచారియు వెదుగృువాములకే( కొంచెముకొంచెము 
అతి య క్ట య్ 
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యాచించి యాహారాదులను సంపాదించి యందునలన. ద ఫీచెందును. మధు 

కరసంబంధమగుప్ప త్తి కాన మాధుకరి యవంబడును. ఆయిదుగృహములందు 

భిక్షను చేకొనుటళే సంచభీక్ష యందురు. (బివ్హా నమయంతి పాద ములు చేతులు 

ముఖము నా(బడునై దింటియొద్ద ఫిక్షమెతెనుగగాన( బంచఫిత్స నాచరించె నని 

"తెలియ గినది. 

తౌ, స్పస్థ్రయు, 

క. వినుతేయశ పాదాంగు 

పనఖాస్యములందు' బూర్ష్మశేచం ద చతుష్కం 
బును భరియించుటనొకొ యీ 

వనిత చతుషషీకళలశీవానన కెక్కెన్. 208 
| యలు 

టీ. ఈవనతి=ఈడమయంతి, పినువ - లందుకొ - వను =కొన యాడయడు 

చున్న, యశః=కీ _ర్రియంమను, పాదాంగుస్థ్ర నను ఖు కాలిబాట వేళ్ళ గోళ్ళయం 

దును, ఆస్యములందుక్. = ముఖమందును, పూర్ణ చం స చతుష్కు_౦బును = నలు 

గురు పూర్లచ ౦ దులనూ ధరించుటనొకొ = శాల్బటచేతంగాంో లు, చతుష్ట 

హన “ఇక. = అ అుపది నాల్డు విద్యలయందలి “es Messe: 

అనయా దమయంతి యణజిువదె'నాల్డువిద ద్యలను నే సర్చినద ఆ, నామెకీ ర్రియు 

శాలిబెటన। వేళ్ళ గోళున్కు ముఖమును బూరచం; దుఎవతె నొష్యచువ్వ పనియు 
~~ Mm ౧m yr) | జ్ య 

ఫ*వము. ఇందునకుం బదు నాఆం3 భలుండును. కాన గీర్త్యాదులగు నాలు 
గింటేయందును నాలుగు పూర్మ చం | వబింబము లుండుటచే 4౫%16=4 అజుపది 

'నాల్లుక ళలసంఖ్యకు సరిపోవుచున్న డని తెలియందగినది. 

తౌ. రవకీ రియందున్కు గాలిబొటన వేళనోళ శెండియందును ముఖము 
ఆటీ లు -గ ణ 

నందును హోడశక భలుగల కందులు నలుగురు చం! దులుండుటచేన సే కాబో 

లును దమయంతి యటుపది'నాల్ల కె ళలును గలిగియున్నదె. 

చ. అని చికురాడియుం బదనశేఖాఎతమ' గా( జిగురాకు.బోండి నె 
మనమున సంస్తుతించి యస$మూానవిలాసక శావినిర్జి కొ 
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తను(డును నవ్వధూ మణికిశేదత్సమయంబున జూప వే(డియొ 

య్యున దిగడాంచె భూపతి దిశ శాధిపకల్పిత మైనశాంబరిక్. 

టీ. ఆసమాను. .. డును-అసమాన= సాటిలేని విలాసకళా= విలాససంపదచే, 

వినిర్ణిత = జయింపంయబకిన, అతనుండుక =మన్మ ఘుండుగల, భూపతి =నల రాజు€ 

ఆని=యిట్లని, చికురాదియుక = కేశకలాపముమొదలు, పదనఖాంతముగాక్ = 

కాలిసోటియొక్ళ_ యంరఠేమువఆకు, చిగురాకుబో (డి=చిగురువంటి శరీరము గల 

“మయంంని, నెమునమునక్ =నిండుమనస్సుతో, సంస్తుతించి = స్తో తముచేసి, 

తత్సమయంబునకొ = ఆసమయమందు, అవ్న్వధూమణికిక౯ = ఆదమయంతికి, 

చూప౯, వే(డి=ఠన్ను (జాపుటకిస్రపడి,దిశాధిపకల్సిత = ద -క్పాలురచే నిర్మింప 

బడినది, అయినళాంబరిక్ = అయినట్టి తిరస్క_రణీ విద్యను, దిగ దాంచెక =మిక్కి_ 

లిదాంచెను. అనరా దిరస్క_రిణీవి వ్య నవలంబింపకయుండె నని భావము. 

తా. విలాససంపవలచే మన్మభుని జయించిన నలుడు వమయంతిని గే 

శాదె( చాదనఖాంతముచాం5 వర్జించి తనస్ప స్పరూపము నాసమయంబున 

నామెకు(. జూప6 దలంపుగలవాండయి యిం దాదు లిచ్చినతిరస్క_ ణీ విద్యను 

దాంచిపుచ్చెను. 

ఉ. భానుసమానమానగుణ+1బంధుర బంధురమానిజాన దా 

నానుక్నతాంబువావాధన శదాంబుడ నాహన కామ భేనుసం 

తానకకర్ణ కర్మ నుఖీ దాయివచోర చనాధురీణ రీ 

ణా'నతే రాద రాజమకు $టాంఘసకోరుహ భావి కాత కా. 205 

టీ. భానుసమాన = నూర్యునినో సమమయిన తేజస్సు ఇజలవాంజణ్సా మాన 

గుణబంధుర__మాన = చిత్తాన్నత్యమ నెడి, గుణ=గుణముచేత , బంధుర=[ పకా 

శించువా6డా, బంధు... దాన-బంధు = చుట్టాలయొక్క_,రమా=లక్షీ కి, నిదాన= 

కారణమయినవాంజా అనలా జుట్టాలకు భాగ్యమిచ్చి పోషి౦ంచువాండని 

యనుట, దాన... కర్థ్మ -దాన=దానముచే, అనుకృత = అనుసరింపంబడుచున్న, 

ఆంబువాొవా = నీటి పహించునది, అనగా మేఘమనుట, ధనద = కుబేరుండు, 

ఆంబుచ వావాన =జీ యారేవావాను(డు, కామౌగేను సంతౌనకజ=కి ల్పప్ఫశ్న ము, 
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కర్ణ = కర్ణుడుగలవాండా, అనంగా మామిడిసీంగ శామాత్యు (డు మేఘభూదు 

లతో సమానమయినవికేరణగుణము గలవాండనుట, కర్ణ ..రీణ - కర్ణ = చెవు 
లకు, సుఖ = సౌఖ్యమును దాయి = ఇచ్చుచున్న, వచోరచనా = వాగచనల 

యొక్కు, ధురీణ= ఫౌారమువహించినవాండా, అవగా జెవ్టలకీంపయినమాటల 

నాడుటయందు మిక్కిలి నేర్చుగలవాండనుట, రీణాన3 రాజ = పరాజితులె 

నమస్క-_కించుచున్న రాజులు గలవాండా ! రాజ. ..త్మకా-రాజిమకుట = శివుని 

యొక్క, అంఘీసరోరువా = పదపవ్యములందు, భావి = పొందెంపంబడిన, 

ఆత్మ కా=మనస్సుగలవాండా, ఆన(-గా నీశ్వరపావ ముల ఛ్యానంచువాండనుట, 

రాజకినీటములం దుంచబడినపాదపన ములు గలిగి వెలయుచున్న మామిడినంగ 

నామా త్యా! రాజ=రి' జులయొక్క, మకుట = కికీటమందున్న, అంఘిసరో 

రువా=పావపద్యసులచేే భావితజనుతింప౦బడుచున్న, అక్ష కా=ళరీరముక ల 

వాడా అన యర్థాంతరము అనయా రాజులం పటు పచ్చి మామిడి ?౦గనార్యు 

నకు ,మొక్కు._నపుశు వానిమకుట ములందు6 బాదము లుండనచ్చునని భావము, 

తౌ, సూర్ముని* సమానుయడవయి, చిత్తౌన్నర్యము చే, (బకాశించుచు 

బంధువులకు. దనసంపదలనొసంగుచు దానగుణ పసుచే మేఘమును గుబేరుని 

జీమూరేవాహునిం గామ ్గేనువును, గల్బవృశ్ష్న మును గర్గుం ననుక రించుచు( 

జెవుల కింపయినమాట లాడుచు. బనాజితు లై నశ తురాజులు గలవాండనవై, 

శంకరునిపదపద్యముల 'ధ్యా*ంచుచున్న యోమామిడిసింగనామా త్యా ! 

కొ, కనులభవవంశ పావన 

విమలాఎతఃకరణ నావాశేవి కమశేళీ 
యమ ళౌక్టున ముద భ౦జన 

సమరార్జున నిరభిసంధిగీసాజన్యనిధీ, 206 

టీ. కములభపవంశేపావన=[బహవంశేమును బవి త్రము చేయువాండా, విమ 

లాంకఃకరణ =నిర్మలమయినమనస్సు గలవాండ్యా బాహు... భంజన - బాహు 

వ్నికమశేళీ = భుజములపర్శాకమ మనెడి లీలయందు, యమళార్జున మద 
భంజనజజంటగానున్న మద్ది చెట్లను భీదించినవాండా, కృష్ణమూ ర్రిపంటివాండా 
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యనుట, సమరార్టున=యుస్థమందర్జునునితో6 బోల్చ్పదగినవాండా, నిరభిసంధి 
ఒబవనిధింనిర భిసంధి = నిష పటమయిన -నిర్యా న్రడజముయినమనుట, సౌజన్య =సుజి 

నత్వుమునకు, నిధీ = చోటయినవా(డా. 

తా. _బహ్తావంశ మును చాపనముచేయువాండవును, నిర్మలమగు నంతేః 

కఠరణముగలవాండవును, కృష్ణునితో సమాన మగుబాహువి[కమము గలవాండ 

వును, నర్తునునివ బె యుస్థముం జేయు వాండవును, నధికముగ సౌజన్యముకలవా( 

ఆవును ఎగు సీంగనామాత్యా! 

(సగ్విణే, త లనూంబానుతా శ ధెర్యహేమాచలా 
యా యా 

ప న నా యా 
పల ( ( పల్ల వూపుకుచ శ పాంతభాగ ద్వయీ 

గల పాళీలసశ త్కా_ మము. దాంకురా. 207 
౧ 

టీ, తల్లమాంచాసు తా=తల్ల మాంబికయొక్క_ కుమారుడా, ధైర్య హీమా 
౧m య లా 

చలా = ఛైర్యగుణ మునకు మేరుసర్యత మువంటివాండా, పల్లవా...దయాజప 

ల్ల వాగగ్యో=పల్ల వాదిత్యుండ నెచ రాజుయొక్క, సాభాగ్య=మంచిభాగ్యముపల 
3 

నం గలిగిన, భాగ్యోస మా= భా శ్యాఫివ్పద్ధి కలవాంణా- అనలా. బల్ల వాదిత్యు 

నా శ్రయణముపలన భాగ్య సంపన్నుండయ్యెనని భావము. పన...కరా-పల్లవో 

క్షీ = ్రీ)లయొక్క, కుచ= _స్రవములయొ3 హా) (పాంతభాగ చ్యయా = రెండు 

(పాంతఫెగ ములందును, గ్గ పాళీ= చెక్కులయందును, లసత్ =ఒప్పుచున్న, 

కామజమన్మథ సంబంధ మైన, ము దాంకురా= ము వలుకలవాండా, అనలా నధి 

కము న్రీ్రసుఖం బనుభ వించువా(డని భావము. 

తా, స్పపష్వ్నము. 
ట 

గద్యము, ఇది, (శీమతక్కమలనాభపొ_్త్రృ మారయామాత్య 
పుత్తృ సకలవిద్యాసనాథ (శీనాథభ ట్రపణేతం బయినశ్ళం 

గారనై మధ కావ్యంబునం దృతీయాశ్వాసము. 

ర 



వామోకరకటకభఘటితశ సము దారాతి 

సోమ దయారఘురామ ర 

మామందిరలసదపాంగ శ మూమిక్షిసింగా. 1 

టి. (శ్రీమత్ ...సోమ = (శ్రీమత్ = శోభఛభాయు _కృమైను చరణాంభోరు 

వా = పాదపద్మ ములందున్న, చామోకర = బంగారపుసంబంధమయిన , కట 

క = కడియమునందు, భటిత = కూర్చ(బడిన, సమద = మదముతోయగాడిన, 
అరాతి=శ రువులయొక్క, సోమ= సమూవాముగలవా. డా అనలా శ తురాజు 

లందటీరనిపరా (కమంబున కోర జాలక వచి 4 పాదా. కాంతులగుచున్నార నుట. 

లేక, తనపాద మునందున్న కడియమునందు శ తువుల వి గవాములు చెక్క_(బడి 

యుండుట'చే నట్లు చెప్ప(బడెనని [గహించునది. దయారఘురామ=కరుణారస 

మునకు దశరథ రామునితో సామ్యమందినవాండా, రమా... పౌంగ - రమాజ 

లక్ష్మీ దేవికి, మందిర = నివానస్థల మయిన, లసత్ = ఒప్పుచున్న, ఆపాంగ= 
కడకంటిచూపులు కలవాడా, అనగా లశ్రీ నూచకము లగు చూఫులుగలవా. 

డనుట, మామిడిసింగా = మామిడిసింగనామా త్యా. 
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శా. కోభాయు _క్తమయిన పాదపద్మయులందు వెలయుచున్న బంగారపు 

కడియములందు.జెక్కి౦చిన గర్వితులగు శ తుసమూవాములు గలవాండును, గరు 

ఇారసమున సము దమువంటివాండంను, లశ్రీ | పదములగు చూపులు గలవాడును 
నగు మామిడి సింగనామా త్యా. 

వ. అవధరింపు మివ్బిఢంబున ఏిబుధమా యాంధ కారంబు మా 

రా బగుటయు౨ గబ్రదుర నాజగ జెట్టి జవనిక వాయం దట్టినం 

బొడసూపు బహురూపు తెఆంగున జలధరతిరోధానంబు వా 

సిం న నవిద్యావరణంబు 

సినం దోంచుపరమాతుని ప,కారంబున దోహదపలాలజా 

లంబువిరిసినం ట్రేకుణీయం బగుపుం( డేషుకాండంబుభంగి. బ 

రమాద్భు తాస్తని మేషము[దుంకును, నిర్ణి[దరోమ[పరోవాంం 
డును, నిశ్చలాంగుండును, వె శాఖస్థానక లితుండును, నిర్వికా' 

రుండునునై ఛీమభూ సాలపు త్తి కకు నే్మేత్రవిషయీభావంబు 

భజియించె.అప్పు డప్పుడమిజేనిం గనుంగొని సంభంమంబు: 

ను భయంబును లజ్ఞయు మునంబునం జెనంగొనంగ, నంగ 

నాజనులు సమయసము తొనరళ౭రయుశాయమాన మణితు 

లాకోటి వాచాటీభ వత్సభా భన నాళిందంబుగా నందజుం (బ 

త్యుక్టానంబు చేసిరి. ధీరోదా_త్తగావున నయ్యాదిగ ల్భేశ్వరి స 
ముశ్నతేక నకాననంబున ము న్నున్నయునికిన యుండి యని 

రచన నుం బై నయానందంబు డెందంబున ననుభవించుచు 

నెవ్వండ వెందుండి యే తెంచితి వెబ్లు వచ్చితి వని యడు 

గకుండి మరలం జం[దుండో యుపేందుండో జయంతుండో 

యని సందియంబందుచు మొదల హంసంబు నరనబిసినీపలా 

శంబుమో:ద( జరణనఖా(గంబున లిఖయించిచూపినం జూచి 
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నచితరాపంబుతో రూపంబు సంఘటించుటం జేసి యీకం 

డు నిషధరాజని మెటింగియు శంద్ధాంతసదన[ప వేశంబు దు 

ర్లభంబు గావున మిగుల విశ్వసింపక నిమేవనిస్ఫృవాంబు 

లై నవిలో చనంబుల సాద్భుతంబును సకాతుకంబును సాను 

రాగంబునుంగా విభోకించుచు. 2 
టీ, ఆపభరింపుయు=ఆలింపుయు, ఇవ్విధ౦బువక్ = ఈవివము-గా, విబుధాం 

ధకారంబు = దేవ ఏలతిరస్క_రిణీవిద్యాబలముచేం గలిగినచీకట్, దూరంబుః 

అగుటయుక = దూరమముపో(౮గా  అఆవగా నళింసంగా నుట, కైదు 

ర్ = ఎట్టయెదుట, అజగ జెట్టి = బిరుదువేనికొన్న యానలు(ండు, జవనక్ = 

"తెర-చచీర, పాయంవట్టివ౯ = తొలంింపలా, పొదడనూఫుబహురూపు తెజిం 

వక్ = ని ప్త జేషధాకివలెనుు జలధరతిరో ధానంబు ఆ మేఘ 

ములయొక్క_ (పతిబంధము, పానినక్ = పోగా, (పకాళించునాహిమధాము 

పగిదిక =,పకాళించుదున్న చం దునవలెను, అప్ ద్యాసరి ఉంబు=ఆల్టా సదు 

(పతిబంభము, విరిసిన =విడపోయా, తోచు పరమాత్తుని నిపకారంబువక = 

(పఠత్యక్షమగు పర (బవాముచంప సంబునను, నా రు దోవాదము 

కొఆకు వేయబడిన ఆకిపషోంచగుంపు, విరిసినక = నళింపంా, (పీకణీ 

యంబు= చూడ (దశినడిి, ఆగుఫుం. డేతు కాండంబుభంగిక =ఆయిన తెల్ల నిచెల 

కుగడపలెను పరమ... ముదుండును-పరమాద్భుత =మిక్కి_ లి యాళ్చర్య ముచే, 

అ సజనాశనమువెందిన, నిమేషయుదుండును = అటిప్పపాటులుగలవా(డును 

అనలా నాళ్చర్య: ముచే అప్ప వాల్సక చూచుుం డనని భౌవము నర్గిరోమ ప 

రోహుండును- నికీ (ద= మొలక లె త్రిన లేక వికనీంచిన, రోమ పరోహుండును= 

పులకలుగలవా(డును, నిశ వం త అకా 

నాశ్చర్యాతిశయముచే నిశ్చలుండెయున్నాడసభావయుు వై శాఖస్థానకలితుం 

డును- వె దై శాఖస్థాన= =విలుకా(డు నిలిచియుండు నడుగుల భేద ముచే,క లితుండును = 

ఒప్పు దున్న చా'డును, ఆనా నలుండు విలుకాడు నిలిచియున్నట్లు నిలిచియు 

న్నవా(డనిభావయు. నిర్వికారుండును = జగసన్షోవానాకారులగు నచ్చటి క్రీ లను 
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జాాచీనను విశకారమువెందనివాండును, ఐ, భీమభూపాల పు తికకుక =ఖీ మరాజు 

కూగురగుదమయంతికి ) నేవి షయీో'భాపవంబు= నే[తములకు( (బక్యక్షమగుట, 

భజించెక = పొందెను అవగా దమయంతి నే తములకు నలుండు కానవచ్చె 

నన భావము. అప్పుడు, ఆప్పుడుమిెట?౯ = ఆరాజున్కు అనయా నలునిననూ 

ట, కకుంగొన, సంభ మంబునుక్ =తొ [టుపాటును, భయంబుకు, లజ్జయు, 

మవంబునక్ , పెనంగొనక్ = మల్ల డిగొనుచుండ(౫ా, ఆంగనాజనంబులు= 

a జవం. లము సమయ... అళిందంబుగాక సమయ = ఆకాలమునకుం దగు 

నట్టుగా, సముశత్రౌన = లేచుటచేర, రుళరుళాయమాన = యుళరయుళమని 

ధ్వనిచేయుచున్న, మణి = రత్నమయమయిన, తులాకోటి = అందెలచేత, 

వాచాటీభపత్ = మిక్కిలిగా ధ్వనిచేయుచున్నదయివ, సభాభవన = సభా 

మండపమును, అళించంబుగా౯ =నడపయు(గలుగువట్టుగా, అనరా నలుని(జూాచి' 

చెలిక త్రెలందతును దిగ్గునలే చినప్పుడు వారికాళ్గ నున్నురతనంపుటందియలు ర్యుళ 

రుళమ- ధ్వనులు చేయగా నాధ్వనులచే సభామందిెరమును, దలవాకిట్కిని 

నడిమవాకిటికి నడుమనుండు (పదే మును నిండినవనిఫావము. అందులో. గొం 

దలు సిళ్య చేతనో భయముచేతనో సభాభవనమునుండి వెడలి ెకిటోయా నా 

(వదేశముగూడ ధ్వనులతో నిండియుండుట సంభ వించుటచే( గవి యిట్లు చెప్పె 

ను. అువతుక్ = చెలిక' తెలంగజును, (వత్యుష్థానంబు, చచేసిరి= లేచిరి. ఆయ్యా 

దిగ క్భేశ్వరి = భూమికి నధిపతియగునాదమయంతి, ధీరోదా గ = గంభీర 

స్పఫావంబు గలది, కావున , సమున్నతకనకాసనంబునక్ = మిక్కిలియె 

చ్రీగు బంశారపుగద్దెయందు, మున్ను = నలునింజూడకపూర్వాము, ఊన్న యుని 

కలిగ అ = ఉఊన్నరీతి గానే, ఉండి = కూర్చుండి, అనిర్గననీయంబు= వెప్పం 

దరముకానిద్కి ఐనయానందంబు = అయినట్టి యానందమును, జెందంబునక్ ఇ 

నునస్సునందు, అనుభవించుచు, ఎవ్పండవు, ఎందుండి ఏతెంచితివి = ఎచ్చ 

టనుండి యేరీతిగావచ్చినాండవు, అని, అడుగక, ఉండి=ఆడుగుట మానివేసీ, 

మరలక్, చం(దుండో, ఉపేం[దుండో = విమ్ణుమా_ర్రియో, కంతుండో = 

మన ,ఘండో, జయంతుండో = ఇం; దునికుమారుండగు జయంతు(డో, అని 
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చందియంబు = సంశేయంబుక్కు ఆందుచు్ = జొందుచు, మొదట= మొట్ట 

మొదట, వహాంసంబు, సరసవీిసినీపలాశంబుమిందక , సరసజరసరుతో. గూ 

ఉన, బిసినీపలాంశ ంబుమి(దక్ = తామరపాకుమో6ద, చరణనఖా[౫౦బువక్ ఇ 

శాలిగోటికానచే, లిఖియించి = (వాస్తీ చూవీనళ కనంబజుపంగా, చూచి 

నచ్మిత్రరాపంబుతోల = చూచినట్టి చి_త్తరువుబొమృతో, రూపంబు=ఆపురు 

షునిరూపగు సంభఘటించుటక చేని=సరిపోలుటచేత, ఈతండు = ఈపురు 

షుండు, నిషధరాజు = నలుండు, ఆని యెజింగియుక =అని తెలిసికొనయుండిీ 

యును, శుద్ధాంతసదన(పవేళశంబు = అంతఃఫురగృవామును [బవేశించుట్క దుర్గ 

భంబు = లఫింపరానిది. అనలా నంతేఃపురములోనికి ఐచ్చినపురుషుసి నలమ 

హీరాజుగా మొదట నిశ్చయించి తరువాత నరమ్మాశునికి. |బవేశింపరానితన 

యంతేఃపురంబులోనికిం నలుండెట్లు రాంగలండని సందేహించెనని ఫావము. కా 

వునా, మిగుల, విశ్వసింపక = నమ్మక, నిమేననిస్ప ృహంబులు= బిప్పవా 

ల్చుటయం దుపేక్షపహీంచినవి- అనా "అప్పపాటు లే;పనియర్థ మ. నాప్ 

లోచనంబులక్ =అయినటి సే తములచేత, సాద్భురంబును = ఆశ్చర్యము: c 
లు 

గూడినట్లుగాను, సకాతుకంబుకు = వేడుకతో ౧హడినట్టుగాను, సానురాగంబు 

నుగాక్ = అనురాగముతో గూడినట్టుగాను, విలోకించుచుక్ = చూచుచు. 

తే, అతివమిథ్యావ లోక నాశ భ్యాసక లన 

నిజముగా రాజు. జూచియు 4 నెమ్మనమున( 

దాల్పద య్యెను శాలీనశ తాభరంబు 

తథ్యమిథ్యావివి కి ముస్ధలకు గలదె. 8 

టీ. ఆతిన = దమయంతి, మిథ్యా...కలనక మిథ్యా ర భాంంతి చేం 

జూడంబడుచున్న నలుని, ఆవలోకన=చూచుటయందని, అభ్యాస = అలవా 

టునండలి, కలవక = చేర్చుచే, నిజముగా = సత్యముగా,రాజున్కు చూచి 

యు౯, ెమ్మనంబునక్ , శాలీన తాభరంబుక్ =మిక్కి_లిపిణికితనమును, తాల్పద 

య్యెను = ధరింపలేకపోయెనుు ముగ్గలకుక = జ్లానహీనలకు, తథ్యమి థ్యావి 
ధి అ 

వి శక్తీ ఎస త్యాసీత్యముల వివేకము కలదే=కలుగునా? అనగా గలుగదనుట. 
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తా. దమయంతి సంతతము నలుని స రించుకొనుచు (థాంతిచే నలరూ 

పముగనుంగొనుచు నున్నదగుటచే నాయభ్యాసముచేత చే సండు సత్యనలునింజూచి 

యును, నిజముగా నలు6డని నిశ స యింప లేకపోయెను. ఆలో-చింపం౫ా లోకము 

లో మూఢురాండికు సత్య మేదిరో, యసక్య మేడియో తెలియంనా? అలం 

అర్జాంతరము. 

ఉ. కేవలసాధ్వసంబున సశఖీజను లూరక యుండంగా మనో 

భా -:పిధానయత్న పరిశే పాటి యనాదరము[దచేం దిరో 

భావము నొంద+ జేసి ముఖ$ప ద్గమొకించుక( వాల్చిపల్కె నా 
నావిధచిి త వాక్యర చశీనాచణ భీమతనూజ నేర్పునన్. 4 

టీ. సఖీజనులు=నమయంతి చెలిక' తెలు, శీవల సాధ్యసంబునక్ =మిక్కి_లి 

భయము చేత, ఊరక, ఉండరా =మాటలాడక యుండగా, మనో,..పా 

టి.మవోభావజమవస్సునంవలి యభీ పాయయమును, పిధాన=కప్పుటయందలి, య 

త్న=[పయత్నించుటయొక్క., పరిపాటి=పరుస, లేక అనుకమము, అనాదర 

ము(దచేక =తిరస్కారముచే, తిరోభావముక్ -ఒంవక = అంతర్ధాన మొంందున 

ట్లుగా , లేక ,నశించునట్ల్టు గాం బేసి, అనాం బరఫురుషు. డంతంపురములో' (బవే 

శించుటవలన( గ ల్రీనయవమానము చే దమయంతి తనమనంబులో నున్న యఖి పా 

యమును గవ్పీపుచ్చుట మానినదని భావము. ఒకించుక = ఒక కొం చెరు, ముఖపద్మ 

ముక జవదనప ద్ర మును | వాల్చి, (కిందు సేసి, నానా '*--చణ=ఎనానావిధ = అ 

విధమును చి తవాక్య= అద్భుత వాక్కులను, రచనా= వెప్పుట చేత, 

ణ= పనీద్ధురాలగు, ఫీమతనూజ=దమయంతి, నేర్చునక = నేర్పుచేత్క పలి 

త 

తా, చెలికత్తెలు మిగుల భయముచెంది మాటలాడక యూరకుండలాం 

దిరస్కా_రముచే మనోభి పాయమును గప్పీ పుచ్చ నేరక కొంచెము ముఖంటు 

(వాల్చి యీకవిధ ములగు చి తవాక్యము లాడుటయందు సు పనిద్ధురాలగు 

దమయంతి యిట్లు చ ప్పెను. 
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నీ, పపం! 
బానీయమున నగ ఖీ పాద్య మోాగి 

ఖు 
యత్యంత మధుర వాశక్య_పపంచములతో 

శర్క_ రాదులమధుశపర్క_. మోగి 

* ప్రవిమలం బై నసద్భావ వై భవముతో, 
బృథులకాం చన రత్న $వీళ మ్గి 

పరమ సేవావిధాశవిరచితాంజలితోడ. 
బముదితేం బగుమనఃశేప ద మోగి 
© వ 

"కే, యారిథేయుల కభఖినవాశే యాతు, డైన 

యతిధి తనయింటి కేతెంచుూశనపుకు చేయు 

సత్కి ంయాచారవిధికలాశసరణి యం(డు 

ధర్మ ఇాస్తోం పనిషదర్థశీ మరర్గవిధులు. ర్ 

టీ. (పణత... నికాయంబుళలో౯ _ (పణత=వంచిన, మౌళి=కీీటమం వలి, 

మణి పభా=రర్న కాంతులయొక్క_, నికాయంబుతోక =సమూవాముతో, పా 
నీయమునక్ =జలముచే, ఆర న్ర= ఛాజకుంోగిన జలమును. పాద్య=పాడ( ప్రకా 

శనమువకుం దగినజలమును, ఈగి=ఇచ్చుటయును, ఆశగా నతిభులు లెనయిం 

టికివచ్చినప్పుడు తౌను “వలము జలముచేత నే యర్థ బ్రపాగ్యంబులీయక న్నత 

ల యతర్నిపాదములు సోంకునట్లు గాను, దనశరోభూవణములందున్న రత్న కాంతి 

సమూహ మాయతిథిపాదంబులు (పకాశించునట్లుగాను జేసి వినయసంపదను 

గూడ గనిపీంపంజేయవబెనన ఫెౌవము. అర్యంతే.. ..పపందములతో౯ -ఆర్యం 

త=మిక్కి-బి, మధుర =తియ్యని, వాక్య పపంచములతో౯-=వాక్య సమావాము 
ఆతో, శర్క_రాదులక =పంచచార మొదలగు పదార్థముల చేత, మధుపర్క 

ఖ్ ము మోన కాలనీ అని పాళాంతరము. 

+ పరిపూర్ణ యావన పభ వై భవముతోడ, అని పాళాంతరము. 
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ము=మధురోపహోరములను, ఈగి=ఇచ్చుటయు, అనయా నతిథులకుం శేవలమ 

పంచదార మొదలగువానిచేతనే తృ వీిపొందింపక, _శాప్యములై మధురములై , 

మృదువులయియున్న వదనరజనల చేతంగూడ. దృర్షీ పొందింపవలయును. (పవి 

మలంబు=మిక్కి_లి నిర్శలమైనది, ఐన సద్భావవై భనముతో౯ =అయినట్టి మం 

చిస్వభావముయొక్క_ మ్య మ్య ద్ధితో, పృథుల... . పీఠము-పృభుల=గొప ఏదయిన, 

శాంచనరల్ని =బంగారముతోను రత్నములతోను జేయంబడిన, ఫీఠము=ఆస 

నము, ఈగి= ఇచ్చుటయును, అనలా అతినులు వచ్చినప్పుడు బంగారు పీఠమును 

మాత మే యూయక నర్శలమగు తన సుస్వఫావమును గూడ నీయవలయును, 

పరమ...తోడ౯ ...పరమ=అధిక మయిన, చేవావిధా = 'నేవలయం దుండెడి 

రీతుల చేత విరచిత=కట్టంబడిన, ఆంజలితోడకా =దోసిలితో, (పముదితంబు= 

మిక్కిలి సంతోషము గలది, ఆగుమనపద్మంబును = అయినట్టి వృాదయపద్య 
మును ఈగి=ఇచ్చుటయును. అనయా నతినులకు దోనిటితోం బుష్పంబుల సర్పిం 

చుటయే కాక తనమన స్స నెడిపద్య మును సంతో పపూర్వకముగా నర్చింప 

పలయునని భావము. తేక, తన మనఃపద్దము నిచ్చునప్పుడు పలురక ములగ 

సేవలు ఎయుచు, దోసి లికట్టి వినయమును en లెనని భావము. అఫినవాయా 

తుండు = (కొత్తగా వచ్చిన నవాండుు ఐనయతిథి = అయినట్టి యతి థి, తమ 

యింటిశిక్షా, ఏ తెంచునప్పుడు = వచ్చునప్పుడు, ఆతి థేయులకుక = గృవా 

స్థులకు, చేయు.. సరణి_చేయు= చేయునట్టి, సతి.) యా=సత్మా_రములను, 

ఆచార ::ఆచరించుటయచనెడ, విధి = పని యొక్క, కలాసరణి = చాతుర్యము 

యొక రీతియని, అనలా వాసు లాచరింపనలసన సనులని భావము. 

ధర్మ...విదులు-ధర్శశా స్త్ర=ధర్మళా స్త్రముల యొక్కయు ఉపనిషత్ = 

వేదాంతేవాక్య ముల యొక్కయు, ఆర = అర్థములంవలి, మర్మ =రవాస్యము 

లను, విదులు= తెలిసినవారు, అం. డు= చెప్పుదురు. 

తా. ధర్మ్మశా స్త్రరవాస్యమఘులను, వేదాంచరవాస్య ములను, చెలిసినపండి 

తులు, (గొత్తగా నతినులు తేమయింటికి వచ్చునప్పుడు తమశరస్సు నతి 

థిపాదములకు సోయునట్లు (మొక్కి_ తమశిరోరత్న కాంతుల చే నతిథెపాద 

27 
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ములను [బకాళింపం జేయుచు నర్ధ్యపాద్యముల నిచ్చుటయు, శర్కరాదులచే 

మధఘాపవారము లిచ్చునప్పుడు నిక్కి_లి మధురమగు వాక్యముల నుడుశ్రటయు, 

మిక్కిలి మంచిస్వభాటిఘముతో ( గాంచనమయమును రొర్నే మయమును నగుపీఠము 

నిచ్చుటయును, బలురకము లగుసేవలను జేయుచు దోసిలి కటి తమమనఃపద్మ 

ముల నతి నుల కర్పించుటయు, నీమొనలగునవి చేయుట, గృనాస్థులకు సత్క్మా_ 

రముల నాచరింపందగినరీతి యని పలుకుదురు. 

తే. అనఘ! యిదె హేమరత్ననీం+హాసనంబు 

నిచ్చ గల జేరి, గూర్చుండు శ మిందు వచ్చి 

కాక కార్యాంతరాస కి శీకారణముగ 
9 అవి 

చే దలచిన వాడ వా ఫశ మెచటి కిన. 6 
6౦ 

టీ, అనఘ= పాపములేనివాంజడా ! హేమరత్నసీంహాసవంబు = బంగారము 

చేశను రత్నముల చేతను నిర్షింపంబడెన సింహాసవన్సు ఇటె= ఇదిగో, ఇచ్చగ 

లదేని= ఇష్టమున్న చో, ఇందు=ఇచ్చటిక్కి వచ్చి, కూర్చుండుము, కాక =అట్లు 

కానిచో,కార్యా... ముగక్ - కార్యాంతర=మజేయొక కార్యమందలి, ఆస క్తి 

=(శ్రగ్ధయొక్క, "కారణముగక = కారణముండుటచే, అనగా నులీయొక కా 

ర్యము నెజ వేర్చుకొనన లెనని యాసక్ట యుండుటవలన నని భావము, ఎచటికి౯ా 

ఐనక్ =ఏ( పదేశమున లను) ఏ౯ తలంచినవాండవు ఓ = వెడలం దలంచి 

యున్నావా? 

తా. పాపరహీతుండ పగునోపురు షఐలేణ్యా! బంగారఫుసింహాసన మిదిగో 

ఇపష్పమున్న చో వచ్చి కూర్చుండుము. తేక మణీయొక కార్య ముండుటవలన సె 

చ్చటికై న "నేగందలంచియున్నావా? 

తే. నవశిరీషసుమంబులశీనవక మునకు 
నన్నదమ్ములు వ్రూనినీశయడుగుందమ్ము 

లెంతదూరంబు నడపింపీీనిచ్చ? ంచె 

నొకొ? నిరయ మెననీగీయుల మిపుడు. 7 
2 లా లా 
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టీ, నవశిరీషసుమంబుల నవక మునకుక__నప = నూతీనములయిన, శిరీవ 

నుమంబుల=దిరి సెనఫు పువ్వులయొక్క_, నవకంబునకుక౯ =మార్డ పమునకు, అన్న 

దమ్లులు వోని=అన్నచములవలె నున్న, అనలా శిరీష ఫుస్పుములవలె మిక్కి.లీ 
మృదులములయినవని భావయు నీయడుగుం మలు = నీపాదపద్ద ములను, నిర 

యమయు=దయలేనిది, ఐననీయుల్ల ము=అయిన ట్ నీవాదయము, ఇఫుడు= ఈ 

సమక ఎందు, ఎంతదూరంబు, నడిపింపక్ = శడుచునట్లు చేయుటకు, ఇచ్చ 

1షంచెక ఒక్కొ =లేలం వెనొకో, అనయా నీవిపుడింకను నెంకదూర మే. గదవని 

భౌపము. 

తా. ఓపురుషవశేణ్వా ! కోమలములగు శిరీష పుస్పుంబులవలె నతి మృదుల 

ములయి యున్ననీపాదపద్య యును కగిననముయిననీమానస మెంగదూరము. 

చాక నడివీంపనలంచెనో చెప్రుమూ ? 

సీ. ఏ దేశముననుండి $ మెచ్చోటి కేగాదు 
సంకేత మెమయ్యుది § సంజ్ఞ నీకు 

5 శాధికృత జనశీ( వాత పాలిత మైన 

శుచాంత మెబ్యంగ్ం $ జొచ్చితిపుడు 

ఫల మేమియొకొ_ యీశేపటు సాహసమునకు 

మము. గృతెరలం జేయు+[కమము దక 

నాభీలదా SR Ss అక షై 

శక్తినీ కేవిద్య శ సంభవించే. 

చే ఐలుడ డన దో యెలనిలుకూరి, శీయాత త్యజుండ వై 

పంచ నాణుండవూ జీన$పతినుతు డవ 

చందుండ వై యికం బెక్కుభాశీషణము బేల 

నిజము దప్పక చెప్పుము శే నిషధపతిఫవై. 2 

టీ. ఏడేశయుంనుండి = ఏస్థలంబు కుండి, ఎచ్చో! రికి, ఏలగొదవు = వెళి 
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దవు. .నీక౯, సంశీతము = నిర తమైనదగు, సంజ్ఞ = పేరు ఎయ్యడి=ఎటు 

వంటిది, రక్ష... పాలితము-రకమా =సంరక్షీంచుటయందు, అధికృత=అధికార 

ముగల్క జన=జనులమయొక్క_, [వాత = సమూవాముచేత, పాలిత యు=పరిపాలిం 

పంబడినది అనలా రక్షకభటులచే రక్షీంపంబడుచున్నదని ఖాపము. ఐన, 

శుద్ధాంతము = అయినట్టి యంతఃఫపురముు ఇపుడు, ఎబ్బంగిక్ = = ఏనీతి-గా, 

చొచ్చితి= (పవేళి వేశించితివి. మముక్ = చెలిక తేలను సనన గసిత రల = 

కృతకృ్ళత్యలలా, చేయు, కై మము= చేయునట్టిరీతి, తక్కాక, సట 

సంబువకుక్ =రక్షక భటులకు( తా నంతేకప్రురంబుము (బవేశించుట: 

యను సావా సకృత్య మునకు, ఫల ము= ప్రయోజనము, ఏమియొకె్క = ఏమిటయో, 

ఆఅనంగా నీరాకకుం _బయోజనము నన్నును నావెలిక 'తెలను గృగేకృత్వే లాగు 

బవి(తురాం(డ గాను వేయుట యనునొకిటి స్పష్ట్రము. అంతియళకాక రెక్షక 

భటుల నతిక మించి యంతఃప్రురంబులో? (బవేశించుటకు మజియు చేసు (ప 

యోజనమో తెలియకున్నది. ఆఫీల... 3 రిణిఅఫీల=భయంకిరు-లెన, దావా 

రిక = ారపాలురకు, అంధంకరొణి=| గుడి జ వారలనుగాం దేయునద, ఐనశే క్రీ = 

అయినట్టె బాబుక సము నికుక్, ఏవివ్యకా= ఏవిద్య వత, సంభ వించెలొ =కలి 

శేను. ఐలుండవొ= పుళూరవళ ఏ(శవర్తివో ? ఐల. ..యాచే జుండవొ = కుబేరు 

ముద్దుకుమారుండగు నలకూబరు(డవో ? టి. = మస సుందవో? 

న జవేందునికుమారు. డయిన జయంతుండవో ? చందు. 

డవొ=జందమాదువో ? ఇంకక, "పెక్కుఖ'వ.ణంబులు = పెక్కు మూటలు, 

ఏల =ఎందుకు, నిషధపతవోజనలమహారాజనోే ? జను. అ సకల, తొప్పకి' జ 

తప్పిపోమండ, చెప్పుము= తేలియంబలుఫపు ఈ. 

తా. ఓమహోత్తా ! సె వెందుండవచ్చుచున్నావు ! ? ఎశ్చట్శేభుదున్నావు? 

నీపేశేమి ? రక్షణోద్యోగమందున్న జనసమూవాములచేం బాలింపబడుచున్ని 

యీయంతఃఫురము నెట్లు చొచ్చిళవి? నీవు దుమల Mc 

జేయుటేకే కాక మలేయు జెందుంలకు నీ వ! సకృత్వ్య మున నకుం జేసితివో, 

దా వాకకులనందఅిను (గుడ్డి వారలనుగా6 జేయునంళటిళక్షి నీకెట్లు లభించినది? 
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నీవ్ర ఫుళూరపశ్చ (కపర్తివా? నలకూబరుండవా ? మన్న భుండవా ? జయంతుం 

డవా? చం[దుండవా? లేక నలమహారాజవా ? అ సత్యమాడకుండ6 జెప్పుము. 

కొ, ఆరయ నీయుదయమునకు 

గారణ మై యేకులంబు శే గాంభీర్యమునం 

దారాపలి( గన్న పయః 

పారావారంబుతోడం 3 (బతిఘటియిం చెన్ . 9 

టీ. అ౮యక్ = ఆలోచింసంలూా, నీయువయమునకుకొ = నీఫుట్టుకకు, 

కారణమై = హేకుభూతమై , ఏకులంబు = ఏవంళశము, -గాంఖీర్యమునక్ = 

గాంభీర్య గుణముచేే తౌరాపతికొ = చందుని, కన్న పయఃపారావారంజు 

తోడల = =కొనినపాలసం దృయుతో, (ప సతిఘటియిం చెల్ = సామ్యమును జెందెను? 

అద్ర నీవంశ మేన ని యఫి పాయము. 

ళో పురుషన రేణ్నా! నీవేకళులంబునను నయిం చితివి? ఆలో-చింపలానాకులము 

గాంభీర్యగుణ ము చేం జండు గాంచినపాలసము[సమును బోలుచున్నది ? 

తే. మానవుండ వైతివేని నిశమహీ కృతార్థ ఆ 
వీబుధలోకంజు లోకంబు గ్ వేల్ప వేని 

భువనముల కెల్ల మి Me మాను 

భుజగ రాజా న్వయమునందు( $ బుట్టి తేని, 10 

టీ, నీవు, మానవుండవు, ఐతివే౦=ఆయికచో, ఇమ్తహీ = ఈభూమి, కృతా 

రచ వరి తార్థమైనది, లేక నీవు, వేల్చవెేని = దేవత వై ల. విబుధలోకంటి ఆ 

చేపలోక మే, లోకంబు=మంచిలళోకము, ఈవు, "భుజగరాజాన్వయమునకొ = 

సర్పరాజిపంశమందు, పుట్తీతి వేని= పుట్తినచో, అవా నీవు నాగకుమారుండనయి 

నచోననుట, అధోభుసనయు=పా తౌళలోకము. భువనములకుల్, ఎల్ల =లో 

కయులకన్నిటిలోను మిందు=జాన్నతమయినది అనంగా (శేష్ట్రమెనదనుట. 

తా. ఓమహాత్మా ! నీవుమానవుండవా ! అట్లయిన నీభూలోకము కృతార్థమ 
యినది. కాక నీవు దేవత వై నళో స్వర్ణలోక మన్నిలోకములకంకి రోష్టమెన 
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దేయగును. అట్లు కాక నీవు సర్పరాజువంశ మందు. బుట్టివచో. చా తాళలోక ము 

వరిష్ట మైనది. 

ఉ. వానిం [(బశంససేయందగు $ వాండు కృ తార్థతముండువాని చే 

నీనిఖలంబు పావన నుశేహీనకృపావిభవం బెలర్పనె 

వ్యానిగృహాంగణం బునకు $ వచ్చిన [తోవరజంబులందు ప 

నూనిత పాదయుగ్మక మ మర్చుం (బఫుల్ల సోజదామమున్. 

టీ. అహ కృహారిధ విజ గొర్చగయానమ్భ్య ఎలర్నోక్ =ఒప్పనక్న: గా, 

ఎవ్యాగహోం ణంబు కోక్ = ఎమనుష్య్యు యొక్క యింటిగ గి? వాకిలీ, 

వచ్చిన రీ తోజరి జంబు అంవుకొ =వ చ్చి;టిమార్టమందున్న ఘాళులయందు, ఏమా?! 

తపానయు* , 5 ము=పూ?7:? యముయిన నీపాసాగంన్నణు, 

మకుక coe పు ఎ) లౌెమొక్క్ళు మాలిక ను, అమర్సుః. కూర్చునో, అవ 

-గానెపరియిం!3క్5 అ ఇట “పానయుగ్గ్శ యు తౌమరభూావుల 

మాలికను గూర్చు చు :- చెప్పట చే వ తనిపాపయులు Soe ren బోలు 

చున్న యు భూకుంందు నడి చివ; చ్చుటచే నాజాడలు పవ్యమాలీకను బోలు. 

చున్న వనియు6 దెట్బదుగుచున్నది. వానిక =ఆపురుషు?, _పశీంస చేయా 

లతగుక = సో ో ము'చే మువచ్చును, వాండు=ఆోఫురుషుండు, ప్రత రం కరడు 

మీక్కిలిక్ళ శార్జుషడ" వాడు, వా. చే? =అట్టపురుషు చే, ఈనిఖిలంబు = 

ఈసమ స్తమున్కు సావనము=మిక్కిలి పవిత్రమైన ది. 

తా. . ఓపురుషస త్తమా | తయా మొప్పునట్టుగా నెవరియింటి 

యొక్క_ముంగిలి వాకటియం దున్నమఘాళులందు నీపానయుగళము వికనించిన 

తాదురఫువ్వు లమాలికను వరచించునో వాడే కొనయాడందగివ వాండు. 

ఐదే కృతార్జుండు. ఐ వాండేయీసమ _స్తమును బవితముగా6 జేయందగినవాండు. 

వ. గుణాద్భుతం బై జె నప దార్భంబు వర్తి ౦పకునికి యనహిశ లం 

బై నవాగ్డన్మవె వె ఫల్యంబు. ధూూర్జటిజటాకిరటాలంకారం బై. న 

శ శాంకునిసౌకుమార్యంబును 'నమృతంబునకు నుత్స తిసా 
నిగ్గు 
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థి 

నం బగుపరోానిధాన౦బు గాంభీర్యంబును విశ్వవిశ్వంభ 

రాంభొ జకర్ణి రి కాయవమానం బగుసువర్లాహార్యంబు థై రం 

బును విభ 9  ముఘాంలతాభ ంగలీలావిజితసుమున స్పాయక విలా 

స శేఖాసారంబై_ నిర్వికారంబై నయాకారం బెవ్వరియందును 

గల)? మేము కృ తార్జుల మెతిమి. మాదిన్యంబులు సఫలం 

బులయ్యె. నమూవిలోచనంబులు భాగ్యంబులు సీసె, వీనులు 

భవదుదంత[శవణకుతూహలాథధీనంబు లయి యున్నయవి 

వాగమృతంబు వానికిం (బసాడింపు మనుఓ యు. 12 

ట్. ఫట న నసాశ్చర్యకరనైననె, సనప దారి బు 

అయివట్టిన స్తువును, నగ్గింపక, ఊ నకి =నర్భ నము చేయకుండుట, అసవ్యాశల్యం 

బు= సపొంపంవరఎటుకాని Ss ఐవవాన్షవ్మ కర వై ఫల్యంబు= =ఆయినట్తెవా 

క్కు_౮యొక్క_యు ౫న ముగమొక్క యు " గదయ - అవలగా లోకమున 

వి ౦పంచగిం సన వ్యవ నింజాచి ని ౦పకు హావ స ంప6 ను వున్నప్పుడు దానింజూచి  ంపకుండుట వ్ఫూ యశల్యము 

వలె “హౌంపసరాషక్యిు యుంశును, నుజియు నటు వి ౦ప:వాని వాగిందియ 
౧ ణ 

మును జన్నంబును వృర్గ ములే. ఘూర్గః3.. . కారంబు- ఘార్గట్ = ఈశ్వరుని 

యొక్కొ_, pore కకిట = కీ టంబుశకోను, అంంకారంబు=భూషణ 

మైన, శ శాంకు.. సౌకుమార్శంబును=చం, దు దమె:క గావృదులత్న మును అమృ 

తంబువకుళ , ఉల్ని తిసానంబు=ఫుటువకు(. జోటయినది, అగుపయోనిధానం 
ఎ (ఫి లు క్ట 

బు=అయివటిపాలసం నయుయొక్కు, -గాంలీర్సుంబును = లోతు గలిగియుండు 
లు _ స 

టను, విక... మానంబు-విశ= సమ స్తమయిన, విశ(ంభ ర,= భూమియనెడి, 

ఆంఫేజ=సద ముకు, కర్ణి కా యమానంబు= తౌమరిపూవుదుద్దునలె నున్నది, 

ఆనంగా( బద్ద్భా కారముగల భూనుండల మునకు6 గరి కెపశె నొప్యచున్న దని భాష 

ము. అగుసుపర్దాహార్యంబు = అయినట్టి బంగారుకొండయొక్క, థైర్యంబునుఆ 

నిశ్చలల్సేమును, అనయా బూర్వులు భూమికి మధ్యంబున బంగారుకొండగల 

దనియు, నది భూమియగెడి పద్భమునకు దుద్దువలె నొప్పుచున్నదనియు నది 
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సమ _స్పపర్వతములలోను నుత్క్ష్టమయినదనియును జెప్పుదురు.పూర్వులలో 

చె కొందజుభూమధ్య లేఖయే మేరుపర్నతమ చెప్పుదురు, దానియొక్క నిశ్చల 

త్వమునుననిభెవము. విభశమ ... సారంబు- విభ మ=విలాసములుగల, భూల 

ఆాభంగ=లతపంటి కనుబొమలయొక్క.. ముడి చేతను,లీలా= విలాసముగా, విజిత 

ఆజయింప(బడ్న, సుమన స్సాయకజపూవులే బాణములుగా6 గలవానియొక్క) 

అనం౮గామన్మ గు౮యొక్క_య భావము. విలాస రేఖా=లీలా సమృద్ధియొక్క-_, సా 

రంబై =నిగుగలదై , నిక్భికారంబు=వి కారయులులే డి, ఐనవయా కారంబు=అయి 

కట్టి హాపము, ఎవ ్వ రియందును= ఎవరి యం నము, 3 లవె=కలుగునా ? అనలా 

క విలాసయుగా మక వ్యనుని జయింప( జాలిననీనుంచదరమూ పము 

శవ్పరియందును లేవ భావము ee కృతారుల? స్క వితిమి మాజవ్యం 

బులును=మాపు పుట్టువులును, సఫలంబులు= ఫలముతో. గూడివవి ) అయ్యె, మావి 

తపప. నేత్రములు, ఫెగ్యంబులు=శుభకర్ణ్మ యిలన్సు చేసెక ,వినులు 

=మావెవులు, భవత్ ...ధీనంబులు . భవత్ =ఫీయొక్కు_, ఉ పం” =ఐన్ఫబ్లౌంత 

మును (శేవణ=వినుట యందు, కుతూ హూల= వేడుక కొ, అదధీనంబులు=లోొంగినవి 

అయి, ఉన్న యవి, వాగమృతెంబు = వాక్య సు ఛారసమును, వా.క౯ =ఆచెను 

లకు, (పసాదింపుయు అనయా వీనులవిందు గొలిపెడి చరి శోమును దెలుఫుమని 

శాపము. అకుటయుకః =అ* చెప్పలా, 

ఉ. అంకిలి లేక ష్ డమశేశాఫర పల్లవనిగ తంబు లై | వా 

పంకరుహాయ తాకీ నును శే బల్కులు శేనియలొలు..చుకా| శ 
లుకృతు లై నృపాలుమది ఫ్ ల గ్నృములయ్యె సైనా 'దలీలకై. 

మం కెనపూవుచాపమునళ మన్మఖథుః డేసినతూ పుభోయనన్ . 
టీ. అప్పుడు= ఆసమయమందు, అంకీలి లేకి =అడ్డు లేకుండ, ఆరుణాధర 

పల్లవ౦ిర్లరంబులు -ఆరుణ= ఎజ్జ:, అధరపల్లప=చిగురువంటి యధరోన్ట మునుం 

డి, నిర్ణతంబు ౨ =బయలు వెడబీన వె వై పంకరుహాయ తౌత్షీ =పద్య గసులవలెవిళాల 

ములను చే శృతయులు గలదమయంతియొక్క., మనపతస్టు టం మృడువేమమళ్యు 

తేనియలు, ఒల్కు_చుక్ జ(సవించుచు,శ్రవోలంకృతు_లె = చెవుల కలం కారభూా 
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తములై; స నృపాలుమదిక్ =నలరాజుచి త్ర కమందు, వినోదలీలశె కై =వినో దార్థమై, 

న = మంశెనపూవనెడి వింటినలవు మవ్య నుండు, పీవీవ 

తూఫులో ఆవ₹=(ఫమయోగించివ బొణములో యనువళ్యు, లగ్న లమ్యొక్ జ 

తొంెకను. ఇట నెస్తంయధరోష్ట మునుండి వెలువడు ను” 'షమాటలు ముంశివఫావు 

విం'3ముంి (పయోగించు బాణ ములవంటి వాయెవని చెప్పుటచే చమయంతిమాట 

లు నలు: కిమక బాణ ఘలన లె చే మోవాసునయుంచెనన తెలియవచ్చుచున్నది, 

వమయ:తి రుధరోస్టము మంశె2పావుతో బోల్చంబ' ఉన, మాటలు మదన 

బొణములతో. శోల్పయెను. 

తా. అసమయాన. నరాటంకముగా. శాస? యథ వో యునుంకి బయలు 

వెడలినవమయంతిపననంబులు నే: మలక | సవింప౦ (జేయుము జెళ్టల కలం 

కారగు లయి మన సంతు; విశోవముకై మం కళపూవులను విల్లు గాంజేసికొని 

_పయోగించికచాణయుంవలె నలంాజామవమునంనదు స కమా మమొనసు, 

వ. అనంతరంబ దనుయంతీశెసనంబున సభఖీజరంబు కనకాసనం 

బు వెట్టెన. 14 

టీ. బులభ్ ము. 

ఆ. అవ్వరాస నంబుశేనందు నావీను( డె 

యగ్కు_( డుదయశిఖరిశయందు(బో లెం 

గొనియె నిషధ రాజు + వనజాతముఖులచే 

నాతి థేయ మయినశీయర్య పూజ. 15 

ట్. అర్ము-_(డు= సూర్వ్యుండు, ఉఆదయశిఖరియందు. బో లెక =ఉనయప 

ర్పతేయునం దువ లెను, అన్నరాసనంబునందుక = సమయంతీ చెలికత్తె లిచ్చినయా 

బంగారపుసింహాసనమునందు , ఆనీను౯డై = కూర్చుండినవాం డై, నిషధ రాజాజ 

నలుండు, ఆతి'ఖేయము=అఆతి గులకుం దగియున్న ది, అయినయర్గ ర్ట సూజిజఅయి 

నట్టియోగ్యమయివపూజను, పనజాత ముఖుల చేక = పద్మ ws 

చమయంతి చెలిక త్తేల చేత, కొనియెక్ =న్వీకరిం చెను, 
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ఈ. ఆసమయంబున నుదయపర్వత శిఖరంబునందు సూర్యునిన లె నల రాజు 

దమయంతి చెలికత్తె లిడినబంశారపఫుసింహా సనమునందు6 గూర్చుం.] (పకాళిం 

చుచు నతిసఘులకు6 ద 'దగినయోగ్యమయిః పూజను న్చీకరిం వెను. 

వ. ఇట్లు సంభావితుండై యంభోరుహోవ్సులు తెన్ను వీశీంచుచు 
na (+ an 

సంజాత కౌతుక ౦బున వింజమాశిడినభంగి నూరకుండ నప్పు. 
జీ అ క ణ్యళ్లోకుండు (పావృపేణ్యపరాధరధ్వానగంభీరం బైన 

యెలుంగున దమయంతి నుద్దేశించి, 16 

ట్రీ. ఇల్లు = ఈరీతిగా, సంభౌావితుండై = గెరవింపంబ వవవాల, అంభోరుహో 

=పద ద యుపంటోక మ్నలు సలచెలులు, లనమ్నుక్ , ఓక్షీంచుచు= చూచుచు, 

సంజాతకాతుకంబు క కొ =పుట్టిం వేడుక చె వె, విందఘుజు వింధ్య పర్న నను, ఆంశికిన 

భం9౯ ఎనినోధింపలు నట్టుగా ఊరకుండక = మాటలాడకయుండంగా, ఆ 

ప్పుణ్యహ్లోకుండు= పుణ్యమయివకీ ర్రిగల యావలరాజు పాక పే....గంఫీరంబు = 

(పాప్ఫ షేణ్య=వర్షూకాలసంబంధమయమిన, పయోభర = మేఘాయురెమొక స 

ధా =ళబ్ద మువ లె, గంఖీరంబు, వనయెలుంగుకనక =ఆమయిు యి కిక ంత ఫ్లు. తో, 

దమయంతిని ఆడోశించి= “మ మంతి గూర్చి, అని పెపర్య మనో ఇ నన యము. ద బి “భి ల 
సీ వను దిక్సతులయా$ స్థానం బునందుండి 

యరుగుజెంచితి నీకు శ నతిధి నగుచు. " 

(బౌణంబులునుబోలె $ నంతరంగమునందు? 

దత్కా ర్యభ5మును శ డాల్చినాండం 

జరి తార్థమును జేయ? $ జనునాదుదూత్యంబు 

నాతిథ్యస త్కార శ మదియ నాకు, 

గాలయాపన సేయం శ గాదు నిశృయమువై . 

గ రృవ్యనుగునట్టి+ కార్యమునకు 
ఎనీ లు 

తే, నుల మిప డేకాగ మె యున్న యదియె? mt Ce త 
యవసరం బానె? చేవరశహస్యమునకు 
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వింతవారలు వేరుగా + నింత నంత 

నువిద! మనవార లే కదా శ యున్న వారు. 17 
టీ. ఏను, దిక్పతుబయా స్థానంబునందురి.క =దిక్నాలు రగునిం|చాగ్ని యమ 

నరుణులయాస్థానంబునుండ్, నీక్షక, అతిథిని అగుచుక , అరుగుదెంచితిని = 

వచ్చితిని, అవగా దిక్చాలురసభనుండి నీవలన గార్యయు చెల'వేర్చుకొనుని 

మిరు నీయొద్దకు వచ్చితిని అంతరంగంబునందుక్ = వృాదయమందు, 

పాణంబులునుబో ౯" = సాణములనుపలె, త త్కార్యభర మున= ఆదిక్సా 

లుర కార్య మనుబరువును, దాల్చినాండక =చెయ చ్చగించితిన, అనరా 

దా నెవేర్చుకొవపచ్చివప. పన పాణమువంటి చ; చెప్పుటచే నది తనకు 

మిక్కలి విన మయిన" యిట్లు తోచుచున్నడి. నాదుగూర్యంబు=దూత నె 

వచ్చిన నా కార్యంబు చక తౌర్ధ మునుక్ =సఫల మగువట్టుగా, చేయ్ చనుక్ = 

చేయంవగువు అదియ=అట్టు చేయుటమే, నాకుక్, ఆతి ఖ్యస త్కాారము = 

అతిథిపూజాసత్కారము కాలయాపన = వృథాగాల గాలమును బుచ్చుట, 

చేయక = చేయుటకు, కావు. ఆవగా6 గాలమువు నృథ చేయుటవలన (అ 

యోజన". లేదు. నిశ్చ యయు= కిము సెక్ =మింద, క_ర్తవ్యముజ చేయం 

కోగినది, అగు;ట్టి కార్యయునకుక =అయినట్టపనికి, ఊల్ల ముజచి త్తే ము, ఇప్పుడు, 

ఏకా మై=:శ్చలమై, ఊన్న యదియే=ఠున్న దా? చేవరవాస్యమునకుక్ = దేవ 

తలు పంపినరవాస్యవా ర్తను వినుటకు ఆవసరంబు= సమయము, ౯ " నె=అగునా, 

ఇంతల అంతక = ఈపాక్కి యాపాటిి, దూరములో, వింత వారలు= (కొ తీవా 

రలు, లేరుగా=లేరుగ దా, ఉవివ=దమయంతి, ఉన్నవారు = ఇచ్చట నున్న 

వారు, మనవారలే కదా? 

తా. ఓ సుందరీ! నేను దిన్పతుల యా స్థానమునుండి క కార్యము. నెల. 

వేర్చుకొన నీయొద్ద శీతెంచితి ౦. ఆదేవతీల కార్యమును నా వాణమున లె. 

జాదచుకొనుచుందును కావ నాదూర కార్యము నేక వర్పన లెను. అట్లు 

"నెల వేర్చుటయే నా కతిథిస తరము, అంతకంటె మలిమేదెియు లేదు, 

శాలయాపనము చేయుటకు పలనుపడదు. నామాట నక యము. ముందు జరు. 
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గపలనినపని బై నీచి త్తు స్టీరమై యున్న దియా ? దేవతలరవాస్య ములను 

చెలియ(కేయ నిది సమయమగునా ? ఈసమిప మునం (గొ త్తవార లెవ్పరును 

లేరుగచా ? ఇచ టు నున్న వారందజును మనవార లే యగుదురా? 

'క, నాకొకఃపవరులు ని 

స్నా కాంశీంచిన( పయోజశనాంశము దిర మై 

యాక ర్లి ౦పుము $ చెవ్పెద 

నాకర్ల పుటాయ తొక్నీ ! $ యవధానమునన్ . 18 

టీ. ఆకర్ణపుటాయ శతాక్షి = 'చెవులపర్యంత ముకు వ్యాపించియున్న కన్నూ 

లు గలవమయంతీ, నాకొకః పపరులు= స్పర్ష మేస్థారయుశా( గలవారు అన 

గా దేవతే లనుట, వారిలో (శేష్టు లగు ఏం చాగ్ని యమసరుణులు, నన్నుుక్ 

ఆకాంక్షీంచిన 'పయోజనాంశగు=కోరుకొనుచున్న సమాచారమును, చెప్పె 

దక్ = చెప్పుమున్నాను, తిర మె = నిళ్ళ సల మగానుండ్, అవధానమునక = సావకాొ 

శముగాా ఆక ర్హింపుము= ఆలకింపుము. 

తా, కర్ణ పుట ములవణకు వ్యాపించినక న్నులు ౫ల దమయంతీ! ముం: చా 

'న్నీయమసరుణులు నిన్ను పకింపందలంచుకొని నీక గొన్నివా రృలు పంపినారు. 

వాని నీకుం చెలియంజి ప్పెద; సావకాశయుగా నాలకింపుము. 

వ. పాకశాసనపానకప రేతరాజపాళ పాణులు పు ల్లేరం బని వూని 

వచ్చితి. చిత్తగించి యక్కార్యంబు వినుము. అప్పరమపురు 

షులు పరిషన్మ్మ ధ్యంబునం బంక జాసనుతనూభ వునివలనం (ది 

భువనమాహానంబు లె ననీరూపలావణ్యవిలాసవి భమౌది 

గుణంబులు విని వినుకలివలవంత నెంతయు. జలింది పంచే 

షులుం8త ఛై ర్యవి త్తంబు లగుతమచి త్తంబులం గలవృ తాం 

తంబు లంతయుం దెలియం జెప్పిరి. ఇప్పు డయ్యాశాపతు లా 

శాపాశీంబుల( గట్టువడినారు. వారియందును సం(కం 

దనుండు. 19 
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టీ, పాక... పాణులుజ పాకళా సన=పాకు( డనురాక్షసునిం జంపినవా(డు,. 

ఆనా నిందు డనుట, పావక =అగ్ని హో, తుండు, పచేతరాజ=జయము(డు,. 

పాశ పాణులు =పాశ ము హ_స్టమందు. గలవారు. అనయా నిందాస్నియమ 

వరుణు లనుట, ఫు "నేరక =పంపణా, పని పూని= కార్యము గలిగి, వచ్చితిక్, 

చి” %ంచి= చిత్తమును సావకాశముగల జేసికొని అక్కార్యంబుక్ = ఆకార్య 

మును వినుము. అస్పరమపురుపులు=ఆపురువ శేష్ణులు, పష _నృధ్యంబున౯్ = 

సభామధ్యంబువందు, పంక జా సనుతీనూభవువలనక =బన్తాకుమారు. డగునార 

దునపలన, _తిభువన మోహనంబులు= ముల్లోకంబులను మోహింపంజేయ6 జాలి 

నవి. ఐన...గుణంబులు-ఐన్క నీయొక్క, రూప=ఆకారము లాపణ్య=సౌంద 

ర్యపు, విలాస=ళ్ళంగార చేవ్వలు, విభ మ=లీలలు, ఆడి= మొనలుగాగల, గు 

ణం౦బులు,విని= ఆలకించి, వినక లిపల వంతల =వినుటనిలన (బు ట్రైన నమన్షథచాధ చే, 

ఎంతయుక=మిక్కి_లి,చలించి=కీ పీడితులయి,పం'చేషు... వి త్తంబులు. పంచేషు= 

అయిదుబాణములు గలమన ఘునిచే, లుంకితే = అపవారింపంబడ్న, థైర్యవి త్తం 

బు=-ధైర్యమ నెడేధనము గలవి, అగు తేమచి క్రంబులక జ అయినట్టి తమ మన 

స్సులంగ", కలపృృత్తాంతంబులు, అంతయుక = =ఉన్నట్టి వృత్వాంతేముల చెల్లను. 

“తెలియక చెప్పీరి=విశ సమగునట్లు చెప్పీరి. ఇప్పుడు, ఆయ్యాకాపతులు=ఆదె 

క్చాలురు, rm ల నెడిపాశములచేత, కట్టుపడినారు = బం 

ఢింపంబడిరి. అనయా నీవు తేయును వరించి సుఖము కెలిగింతుననునాశ గలవారై 

రు ఫానము. వారి మందును= ఆదిక్పాలురయందును, సం కోంననుండు=దే వేం 
(దుండు. 

తే, నందనో ద్యానవీథికాంశత రములందు. 

బూర్జచం దాస్య ! విహరింపం శీ బోవ వెజచు. 

గల్పతిరుపల్లవంబులు శ గమిచి మేసి 

కోకిలం బెఫ్ఫ గూయునో $ కొసరి యనుచు. 20: 

ట్ర్, నార్ల ఇం. _దాస్న= సున్న మచందమా మనవంటి ఘుఖుము గల యోచమయం 

తీ! కల్చత రుపల్ల పంబులు జక ల్పపృక్షను: ల చిగుళ్లు, కమిచి ఇ కబళించి, మేసి= 
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తిని కొసరి = ఒక్కొ_క్కొ_టిచాప్వ్పున, కోకిలంబు, ఎ us = వీసమయమందు, 

కూయునో, ఆకుచు = అని తలందుచుక్, నంచవ...లందుక్, నందన=నందన 

మనుపేరు గల, అహం బా వీొకా= చెట్టపంక్సు లయొ 

క్క, అంతరములందుక్ష = మధ్య(పదేశములందు, వినారింపక =సంచకించు 

టక్కు వోవక =వెళ్లుటకు, వెజచుక =ఛయపడువ్యు అనలా విరహులకు కోకి 

లాలాపము మన్మథ “ద్రీపక మగును కాన చాకోయిలకూ(తేలను విని సహిం 

పలేశ నంవనవనవిహారమును మానుచున్నాండని భావము. 

తా. ఓనమయంతీ! శేవేం దుండు నీయెడంబాటువలన మిగుల బాధపడుచు( 

గల్పవృక్షముల చిగుళ్ళను దిని కోయిలలు కూయు నేమో యనుభయము'చేత నం 

దనపనముందు వివారింప ఛయుపడుచుండును. 

కే. పరమ మగుకోటి కెక్కె నో$పద్య్మనయన ! 
నవనవం బె బై ననీజవ్వశనంబుతోన 
యసమ బౌణుని వదాపంబుశనందు గుణము 

భామ! నీయందు నుతాముక$( పేమగుణము, 21 

టీ. ఓపద్మ నయ నయన= పద ద్మములవంటి నేత ములు గలమో-మయంతీ! భామ |! 

నవనవంబు = మిక్కిలి (కా శ్తది[దిననీజవ్వనంబుతోర + అ=అయి=ట్రి మౌవనము 

తోడే, అసమబాణునిచాపంబునందుక్ = మన్య శునిచాపమందుు, గుణము 

ఆర్లె తౌడునుు నీయందుక్, సుతోముప్రేమగుణము = దేవేందు)నిపిము 

య నెడిగుణమును, పరమముజ మిక్కిలి గొప్పది, అగుకోటికిక = అయినట్టి వింటి 

కొప్పునకును, రెండవప క్షమందు, గొప్పదగు నుత్మ్కే_ర్ష మునకు, ఎక్కక పొం 

చెను. అనలా నీకు బూర్జ యౌవనము వచ్చున ప్పటిక్ నీసహాయమున లోక 

మును జయించుటకు మన్మభుండు విళ్లెక్కు వెక్రైననియు. దేవేర్యదునకు( జీను 

ము హెచ్చెననియు భావము. 

ఆలం. తుల్యయోగిక; సహో క, 
= 

తౌ. ఓదమయంతీ ! మిక్కిలి నూతన మగుయొపనముతోడ శే మున్మణుని 
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చాపమునం ద భె తాడును, నీయందు దేవేందు౨)నిపే్రేమగుణమున్సు వింటి 

ప్పును మిక్కి-బియుత్కు_ర్ష మును గంమముగాం బొంటెను. 

ఉ. ఆరసిచూచి తాపమునశయందునురూపమునందుయబూర్జి మా 

తారక రాజుగాందలంచి $ తన్వి! భవద్విరహాతురుండు జం 

భారి నిగుడ్సు! భాంతినుదశయావసరంబుల నొద్ద నుండి రో 
ఫారుణ మెనలో చనసశేహ్మ సము నాలసహ్మనభానువై న్ .22 

టీ, తన్వి=దమయంతీ ! భవగ్విరహాతురుండు=నీవియోగయుచే. వీకితుండ 

యిన, జం 5=టేవేం దుండు, ఉఆదయావసరంబులక =ఆ దయకాలములందు , 

ఒద్దక్ = నికటమువ, ఉండి, ఆరసి చూచి = నిదానించిచూచి, తాపషమునయం 

దు౯ = వేంకిమియందును, రూపమునందును = ఆ కారమునందును, భాంతి = 

_(థ్రమచేే, పూర్ణిమా తారక రాజుగాక = పున్నమచం[ దునియా, తలంచి=భా 

వించి, చాలసవా(సభానుపెల్ = బాలసూర్యునియందు, రోషపారుణయు=కోప 

ముచే నెణ్తనివి, ఐనలోచనసవ్నా సము=అయినట్లి చేయికన్ను లను, నిగుడ్చుక్ = 

(వసరింపంజేయును, ఉదయకాలమందు సూర్యు. డెజ్జిగాను సోంచెము లౌప 

ముగలిగించువా(డునై యుండును. చం దుండుగూడ నుదయకాలమం దెజ్టగాం 

శానపచ్చుచు విరహులకు( డాపము గలిషించువాండు నె యుండును. ఆకా 

ఈణమున నిం। దుండు దమయంతీవియోగము చేంలీడితు. డై చాలనూర్యుని (గాంచి 

యతండు తాపమునందును రూపమునందును జం|దునివ లె. గానవచ్చుచుండుట 

చేత (ఫాంతి చెంది చాలనూర్వునిగాం దలంచి కోపముచే నెజ్త నె నవేయిగ 

న్నులను (బసరింప6జేయును. 

తా. ఓదమయంతీ! నీవియోగముచే వీడితుండై దేవేం్యదుం డువయకాల 

ములందు బాలసూర్వుని( జూచి యతండు తాపసముచేతను, నాకారము చేతను 

నువయకాల'ప్రపున్నమనం[ దునితో ( బోలుటచే (భాంతిచే నతని. జందుని-గా 

నూహించి కోపముచే నెజ్తని వేయిలో చనములను నతనిైపె. బజివీ చూచును. 

తే, మూండుకన్నుల వేల్పుతో $ మోహరించి 
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నేడు దేహంబు లేక యుశేన్నాండు చాను 

వేయిగన్ను లవేల్పుతో క్ట వి గహించి 

వనిత! యిం కేమి గానున్న వాడా మరుండు. 28: 

టీ. వనిత =దమయంతీ! మరు(డు=మన గుడు తాను, మూండుకన్నుల' 

చేల్పుతో౯ =మూండుకనులుగలయీశ్వరునితో, మోనారించి= విరోధించి, అనం 
శా నతని నెదుర్కొని యని భావము, నేండుక = ఇప్పటికిని దేవాంబు లేక 

ఉన్నాడు. పూర్వము (బహ్మచర్య(పతేము పూనియున్నయీశ్వరునికి "మోవాము* 

కలిగింపంబోయి యెదుర్కొ.ని యతనికంటిమంటలపా లయి యున్నా. డని 

"తెలియందగినది. వేయిగన్ను ల వేల్పుతో౯ా = వేయి నేతములు గలయట్టి దేవేం. 

(దునితో, వి గహించి=విరోధించి, ఇంక్, ఏమిగా౯ = ఏమగుటకు, ఉన్న 

వాండొ=అన(గా లోకములో దేవా త్యాగంబుకం కు మించినయాపద మణీయొ 

కటి యుండదు. మూండుకన్నులవేల్పుతో విరోధించినప్పు డట్టియపాయమును 
బొందినప్పుడు వేయినేేత ములు గల వేల్పుతో విరోధించినప్పు డెట్టియవస్థ సం 

(పాప్తమగునో తెలియదని భావము. ఈచెప్పుట'చే నిందుండు మదనవీడితు 
డగుచున్నా( డని ఫలి తార ము. 

తౌ. ఓదమయంతీ ! పూర్వము మన్మథుండు ముక్కొ_ం౦టితో విరోధము. 

కల్పించుకొని దేవాము దగ్ధము గావించుకొని యశరీరుల్లడై యున్నాడు. ఇప్పు 
డు వేయికన్నులు గలయిం దునితో విరోధముసంపాదించియున్నా (డు. ఇంక 

నెట్టియాపద సంపా ప్తమగునో “తెలియదు. 

చ, చిలుకలువల్కునో చెవులుచిల్లులు వ్రైవంగనంచు నెన్న (డుఖ౯ా 

వెలల(డు నందనోపవన$ఏథుల కై యటు మౌళిభాగని 
ర్త లశ శి రేఖమిాందియ ప్ రాధమున౯ా గజదై త్య శాసనుం 
గొలువండు పాక శాసను(డుేీగోనులి నీపయికూరి,"నెంపునన్, 

టీ. పాకళాసనుండు=పాకాసురునిం జంపీనవాండు అనలా నిం దుడనుట, 

చిలుకలు, చిల్లులు పోవంగక = చిల్లులు పడునట్లు గాపల్కు_.నో= ఫౌపించు, నేమో 
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అంచుక =అఆని తలంచుచు, నందనోపపనవీళులకై =నందనవనమందున్న పృశ్ష్న 

పం కులందు వివారించుటకే , ఎన్న డు =ఎప్పుడును, వెలల(డు=బయలు వెడ 

లండు, అటు=ఆరీతిగా నే, కోమలి=దమయంతి, నీపయికూరి పెంపునక్ =నీ 

మిందనున్న (పేమాతిశయ ము చే,మౌళి ... అపరాధ మున్ -మోళి=శిరంబునందు 

న్న్కనిర ల=కళ ంకరహితమయిన ,శ శిరేఖ=చం[ద లేఖపెనున్న , అపరాధ మున్ 

=దోవషయుచేతి,ఆనయగా విరహులకు. జం ద నశేఖదుఃఖాపాదకమగునుగాన తనకు 

దుఃఖము గలిగించుచందునిం దలను ధరించియుండుట చేత నని ఖావక్సు గజ్నదె 
త్యశా సను =గజాసురునిజం వీనవానిని (అనయా నీశ్వ రుని),కొలువండు= నేవిం 

ప(డ్కు ఆనా నీపై పేమయుంది యూశ్వరభశజనమూ. న మానుకొనుచున్నా. 

డనుట చే నీశ్నరునిభ బించుటకం లు మిక్కి_బిగా దమయంతిన (పేమించు 

చున్నాండనియు. దెలియవచ్చుచున్నది. 

తా. ఓదమముంతీ! నీయెడం బాటు చే బావపడుచు చేవేం; దుండు, నందన 

పనవిహార మున కేంినం జెవులు చిబ్లులు పడునట్లు చిలుక లు పలుకు నేమోయని తలం 

శో యట్లు చేయ మానుచున్నాండు. అబ్ల నీపయు _పేమాతిశయమున విరవా 

ముచేం గీకితు. డగుచుంయుట చే. దనకు౫ం(దుండు బాధగలిగించునని తలంచి 

యాచం చుని 6 దల.నుంను' చాలిచినశంక రు? సేవించుట మానెను. 

తే స్త రశిలిముఖకుసును శేశ+సర పరాగ 

ధూళివాళిగ 6 జిలికించెం $ దూర్పుదిక్కు_ 

ఇతి వేగన్నులును గానం శే శం దుః డిపూడు 

నీవిలాసంబునెంపు నశేర్మింపం దరమె. 25 

ట్. ఇంతి=నమయంతీ ! స్మర... పాళి; -స్మరో=మన సునియొక lis శిలీముఖ 

= చెణములయిన, కుసుహమ= ఫుమ్బములయొక్క్క_, కేసర = కిం౫ల్క_ ములయొక్క_, 

పరాగ =రజమనెడెి, భూళిపాళిక ౯ = దుమ్లుయొక ఆ-సంక్రిఫి తూర్చుడిక్కు, 

చిలికించెక =ఒలుక (జే సెను. అనంగా మన్శఘినిపుప్ప బా ణములపరాగము చేత 

దూర్చుదిక్కు. నింపబడి యంధకారబంధురముగా బేయంబడుచున్నదని ఖా 
వము. ఈ చెప్పుట బే మన్మథుడు దేవేం్యదుని మిగుల బాధించుచున్నట్లు తెలి 

nR 
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యవచ్చుచున్నది. ఇప్పుడు, ఇం దు(డు, వేగన్ను లను= వేయి న్నేతముల చేతను, 

శాన(డు= చూడ లేండు ఆ-చీళటిలో నతనికి వేయిగన్నులున్నను జూడ లేక (గుడ్డి 

వానిపలె నున్నాండని భెవము. నీవిలాసంబుపెంపుక్ = నీకాంతిపెంపును, 

వి ౦పక =వరి ంచుటకు, తర మే=శక్యమగునా? వేయిగన్నులు గలయిం(దుని 
ణా ణ 

త్రము కామాంధ కారమున యుంచి (గుడ్డి వా జేసిననీసాం వగ్యము 
(జ యు 

చెన్న ెవ్పరికి( నరమగుము? 

తా. ఓసమయంతీ ! మనగ శం దుని మె (పయోగించింప్రువ బాణముల 

పరాగ యు తూర్పుదిక్కున ౫ష్నీ యంధథ కారి బంధురముగా( జేయుటచే నిం 

(దు డపుడు వేగన్నులు గలిియు( జూడ బేక యున్నాండు. ఇం; దునిం గా 

మాంధునిగా6 జేనిననీ సౌందర్యము నెవ్వరు గెనియాడ(౫లరు? 

శే, విహతాషపశాంతికె 4 ఏిబుధపణికి 

నాగ పర్యంకవిధికింగా 4 నపచయింప( 
ద 

బనుల లేములు వాపంగ౫(* బాలుపడీన 

యమ౫నికువుల కొదనె. బుశప్పముల లేమి. 26 

టి. విబుధపతికిక =ఇందునిక, విరనాతౌపపశాంతికై = వియోగమువల 

నం గలుగువేండిమిని బోంగొట్టుటకై, అర్హ ఏపర్యంకవిధికళ కాక -అర్ష్రుజత్ 

డిగానుండు, పర్యంక = పానుపులయొకి స్యా ఏధికి గాక =రచీంచునిమి త్తీమ్యు అప 

వయింపక =ఫావులను గోయ( అనలా నిందుండు విరవా తాపమును సహీం 

పలేక యుండగా నతనికి. బూలపాన్నుల రచింపందొడ (రి, ఆపాన్సాల పె నిం 

(దుండు శయనింపలగా నతని మేని వేండి వచే. బూలపాన్నులు ముర మొనలాడుచు 

మర్శరధ్వనులు "చేయసా గను. అందుచే నతనికి మగుడ (కొల్సిపానుఫుల ర 

చించుటకు. గల్చ్పవృిక్షయులనుండి పూవులనుగోయయగా నని భొవయు పరులకే 

ములు = ఇత రుతిబవీనజిక ములు, పాపక్ కక్ =పోయగొట్టుటక, పాలుపడిన=[ ప్రయ 

త్నించుచున్న ,అమరత రువులకుక =కల్బవృక్షములకు,పుప్పములలేమి=పూలులే 

కఫోవుట. ఒద వెళ =కలి గెను. ఇతరులఫీదతనములు నళింపంజేయు కల్పవృక్ష 
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ములకు బున్సుదారిద్యము కలిగినదని భావము. ఈచెప్పుటచే నిం దుని తాపాతి 

శయము తెల్లమగుచున్న గి. 

తా, దమయంతీ! నీవియోగ తౌపయుపలన( బీడితుండయిన యిం దునితౌప 

మును వొలంగింప రచించుతిల్చ్బములక యి కల్పవృశు యులనుండి పున్నుములు గోయ 

మొనలిడిర. అందువలన. బరు=బీపచకములను గొలంగింపంజాలిన కబ్బనృక్న 

వు పున్నుములేకపోవుట మను వీకన మనుభ వించుచున్న వి, 

మ. విను వై దర్శి భవద్వియోగ దనథూ ద్వేగంబు వారించుచు౯ 

దినముల్ పుచ్చుచు నున్న వాందు విబుభాశ ీశు = డుమందాకినీ 

కన కాంభోరుహూనాళక ల్పిత సవాశ+ేక ల్పంబులం జారునం 

దనమం దారతరు( సవాళి మయచిం$ తారత్నతల్పంబులన్. 27 

టీ. వె వై సర్భి= ఒం ముయంతి, వూ es = సలసల కధిపతియగు 

నిం దుండు, భపత్ ... వేగంబున్ -భపత్ =సీసంబంగనుగు, వియోగ =ఎడయా 

టనెచ్క "ననసు=అగ్నియుక్కి , ఆ? గ్నెగంబుక్ = en వాంంచుచుక్ = 

తోొలగించుచు, య తం rs 

కన కాంభో రుపా=బంగారపు పద్మములయొక్క, నాళ =తూండ్ల చెతను, కల్లి 

తే=కల్పింపంబశిశ, వస=రూతినములయివ, ఆకేల్పంబుంక్ =భూవ,ణములచేత్ను, 

చారు...తల్పంబులక్  చారు=సుంగరములయిన, నంనన=నంవనవనముందు 

న్న, నుం గారతరు =౫ ల్పవృక్షగులయొకి స, (పవాళమయ= చిగుళ్ల చే నిండిన, 

చిం తారగ్ని =చిం తామణులనెడి, తల్పములక్ =పానుపులందును డినముల్, 

పుచ్చుచునున్న వాండు=జరుపుదున్నాండు. అనంగా నీవియోన బాధను సహీం 

పలేక యతిక ష్టముచేం -గాలమును. బుచ్చుచున్నాండు హం. ఈప పద్యము 

ప గొన్ని _పతులలో “ దవపదుక్నేగం” బనియు( గొన్నిట, 

“ దవఘార్వేగం * బసయు బాఠము కానవచ్చుచున్నది. కాని వానికంెటెు దవ 

థూ ద్వేగంబని సవరణచేసికొన్న మిక్కిలి యు కృముగా నుండునని తలచి 

యట్లు చేయంబ'గెను. 
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శా. దమయంతీ! ఇం[దుండు నీవియోగాగ్నీ తాపమును సహింపలేక గం 

గానదియందున్న మృణాళ ములను నాభరణములగా. దాల్బుచు మందారతరు 

వులపల్ల వము చేం నింపంబడినచిం తానుణీతల్పయులందును నతిక ష్టము చేం గాల 

మును బుచ్చుచున్నాండు. 

ఉ. పుష్పధనుర్ష తామధుపశేపుంజగుణక్వణనం బొనర్సి వా 

సోష్ముతికర ముల్ మనసిశజుండు చెవుడడం జేసె నక్క_టా 
గీప్పుతి యేమి చెప్ప నిట: $ (గింద బలారికి. గామవి( క్రియా 

దుష్నథవృ త్రిక మనసు$దూర్చ్పమిశకె బహనీతిశా స్వముల్. 
అ ని ఎ రా ఆ 

టీ. దుననిజుండు= మవ్య ఘండు,పున్ను ... క్యణనంబుక్ -పుస్ప= ఫూవనెడి,ధ 

నుర్గ తా=లతేపం టివింటియొక్క_, మధుప=తు మెదల మొక్కా, పుం:=సమానామ 

చెడి గుణ=నారియొక్మ్యు., క్పణనంబు=చస్పుడు, ఒవర్చి= శ, అకిపి_ట౮ా=అ 

| న ల్ = బేవెం దుః ౪. పవ వేళ్లి ఆ 

వుడుకలుగునట్లు చేసెను. అనలా దున్శఘుండు నీవియోగముచే చాధపడంచు 

న్న్న యిం దుని6 డవఫూపింటేయందున్ను తుమ్రెనచా లనెడి నారీని (మోయించి 

యతనక్ం జెవుడుగలుగువట్లు చేశనని భాఐయి. ఈచెప్పట చే మసిభుం శం 

(డు మిగుల బాధ పెట్టుచున్న ట్లు తెలియఐచ్చుచున్న ది, గప్పుతి =బృహాస్పతి, 

ఇట,[కింసక = ఇంకేకు ఘుమపు, కామ...పృ త్తికిక - కానుస్నికియా=నున్న 

థవికారనునెడి, దుష్పథ = చెడుమార్ష మందు, సృ తికిక =| పవ్ంచుటకు, మ 

నను, దూర్చమికై =_పవేశముచేయకుండుటకై , అనంగాం శాదువికారము 

నొంనకుండ నుండుటకన భావయు, బహుంనీతిళా స ముల్ = పెక్కు.లు నీతిళా స్త 
అ (ఆ 

వాక్యములను బలాకికికౌ = బలానురుని శ తువువకు, అవలూ చేవేందునకి 

నుట, చెప్పక =కూప జేళింపంా, ఏమి= ఏప్మ సయోణన ౫ అనలా న 

తా. దదుయంతీ ! మన్మనుండు తేనపూవింటియందున్న తుమ్మైవ చాల నెడి 

నారి [మోయంచి'యిుందునిం జెవిటినానిగాం జేసెను, అయ్యయో! అతని 

"కామవికారనమును జూచి బృవాస్పతి దాన తొలణగించుటకయి నీతి వాకముల( 

జెక్కు-ల నుపదేశించినను నతనికి వివంబడనప్పు డేమిలాభ ము కలదు? 
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తే, చెలువ జంభారియాసకు( థ గొలంది యేది 

తా సహ[సాయుం డై యుండి కీ దైన్యనృ త్రీ 

నభిలషీంచుచునున్న వా! శ డాత్మేగోనం 
జంచలం బై Ma క. 29 

టీ. చెలువ=ఐదమయంక్! తాళ “=షం దుండనుట, సవా సాము యుం3= 

వ ఎకన్నులుకలవా"6ండయి యుండియు, చెను పక్తి తిక ఎట్నర్వను సుచ్చేఅక్షలో 

నక = మనస్సులో, వండలంబు= దలించుచున్నది, సా పాలసు 

నట్టి కదక ౦ చూపును అభిలషించుచుక , ఉన్నాండు = కోరుచున్నాడు, 

జంఫ"రియాసకుక౯ = దేవేం; దు౪యాసకు, కొల(ది=మితి, ఏది=ఎక్కొ_డిడి? వేద 

నుట, వేయి చే, (తములు కలవాండయి యుండియు, "అండు చే (తగులు మాత్రమే 

గలపమయంతి చలించు క డకం'3 చూపులను దీశత్సయున యాచించుటచే నిందు 

నకు గల పేంాిశ వ సీ కృమగు మన్నది. అవంలగా “ం దుండు, నివి మోగ మున 

చాధపడుచు దాళీ (జాలక నీయన్ముగనామును గోరు చమున్నాండని తా ము 

తా. ఓదమయంతీ ! చేవేం్యదుండు తాను నేయి నేతములు గలవా డ 

యును, యనసీరమెన నీకడకంట్చూపుల చాత లోం గోరుచున్నా (కు. అత్ని 
థి ఒ ఆశీ 

యాశకు మితియెక్క_డనున్ననో 'చెప్పుమా. 

అవ: వెనుకటిపద్యములచే నం జక 

యిప్వు డగ్ని దేవ్రురివికహావస్థను గవి నర్జ్మిందుచున్నా. 

ర్, ఏ వేల్పు సోవమవీథులు 

సేవింతురు ముఖ్యతినువు $ శివునకు నేవే 

ల్పేవేల్పు వెలుపలకు గని 

యావేలుపు నిను వరింప + నాకాంవ్నీంచెన్. * 80 

టీ. దమయంతీ ! ఏవేల్చు౯ ఇ ఏ దేనతేను, సోమ పీథులు=యాగ శు చేసీనవారు, 
సేవింతురు=భ జింతురో, ఏవేల్బు=ఏదేసత, శివునకుక్ = ఈశ్వరునకు ముఖ్యత 
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= (వధానమగుశరీర మో, ఏవేల్పు, "వెలుంగులకుక "= కొంతులకు, గగనాన 

మో, ఆవేలుపు=ఆదేవత, అనలా నగ్ని దేవుండనుట, నిన్, ఆకాథీంచక్ = 

కోరుచున్నా(డు. 

తా. ఓవమయంతీ ! యాగముల నొరింిన వ ావాణో గ గయులచే సంతత 

మును జీవింపంబడుచు, నీశ్వరునకు శరీగభూతు(డయి కాంతులకు గనియెయు 

న్న యస్నిహా తుండు నీయందనురాగ ము గలవాణయి. కోరుచున్నా (డు. 

ఉ. స్థాణునిళోచనాం చలము శ దాపు దీ(నత గార్చుల౯ నిజ 

1 పాణము( గొన్న నా(టిప౫ 1 యాత్మెంద ప్ లంచియొనీకటాక్షుద్భృ 

క్కోణము(వాపున న్యరుండుశేనోల్కొనిపంత మెలక్పంగాం గొ నె౯ా 
చాణద శార్థ పాత మున $ చానకుభూరిమనోభిమానము 5 .81 

టీ. మరుండు=మన్మ ఫుండు, స్థాణునలో ననాం సలము= ఈశ్వరునిక డక న్ను, 

దాంపుగక్ "= సాయముగా,. తీవకీరార్చులక్ =భయంకరమైన మంటల నేతి, 

నిజపాణముక్ ఇజతనయుసుతున, కొన్న నాటేపగ౯ =పుచ్చుకొన్నప్పటిశ తు 

త్యమను, ఆత్త కొ=మవంబువందు, తలంచియో=ఆలోచించియే కా(బోలును, 

నీక్ర్షటాకు వ ద్భకో అయ పాపునక" =నికడకన్నులసాయము చెత, కోలో ని= 

విజృంభించి, పంతేయు=పట్టుదల, ఎలర్నక =క లుగునట్లు-గా, జాఆదకా రి పార్ 

మునక =అయిదు బాణముల పయోగ ముచే, పాపకు...మానపుక్ పావకు= 

అన్ని హో తునియొక్క_, భూరి=గొప్పదగు, మనోభిమానయుక = మనోగర్న 

మును, కొనెక =అపహరంచెను. అనగా బూర్వ్యమాశ్వరుండు (బ్రహ్మచర్యము 

నూని యున్నా స్తాన మరుండత, 'బాధింపలా నతడు తనయన్ని నే తముచేం 

జూచి భస్మ యుచెసిను. అప్పు డగ్నిశంక రునినే స్మ్ర్థ్రముసాయ మున నన్ను భస్మ 

ముచేసె గదా యని మనంబువం బగ వహించి యిప్పుడు నీనే రముల పాఫు చే 

నతిశయించి యళనిగర్వము నపవారించినాం డని భావము. అన్నివోో తుండు 

నిన్ను గోరి మిగుల మన్యథపవ్యథలపా లగుచున్నాండని ఫలి తార్థము. 

>, వూర్య మగ్ని యీాళ్వలుని నే(తముల నాశ్రయించి తన్ను భస్మము 
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చేసా నన్న కసీ మనంబున నుంచికొని మన భు డిప్పుడు నీ నేత్రము నాశ్రయించి 
చాణపంచికము [పయోగించి పంతముతో నతనిమనోగర్యము వారించెను. 

తే. ఉవిద సోమరసం బన్న శ నోకిలించు 
నడిచిపడు నాజ్గహోమమంశ తావాతులకు 

నిచ్చ సేయ(డు మనముళో $ని ద ములకు 

ఛావకుం౦డును బొల నీవె విరాళి. ఫలి 

ఉ వివ=వమయింతిీ! న ము ఆగ్ని యును, | నీపెవిరాళిక = 

నవియోగ ముచే,సోమరసంబు = సోమల )షలను పవక , యాగము 

లందీరనము నుపయోగింతురు), త స న 5 

డును, ఆబ్బ సహోమమం; తాహుణతులకుక '—_ఆ్య= సెతి ని హోమమంత= హో 

వ మ కీర మం తి ములకును, ఆహుతులకుక్. = = పశోన్మద్రవ్యములకును, 

ఆడ విపడుళా్ =మంశసనును. అగ్నిలో నాజ్యాదులు పోనినప్పుడు మండుట సు 

హా ము. అట్లి ధా దాని వమయంతీ వియోగ పీడితుండగు న నన్నికి నాజ్యాదు లసవ్యా 

ములగుట చే వత ప్పీనవోం గోపము-న మండిపడుచున్నా య. భవము 

మనముగోర్, ఇధ్య ములకుక్ =సమిథలకు, ఇచ్చ చేయ(డు=కోర(డు. అనలా 

విరహాతిశయముచే నన్న పానంబులు గొనలేదని ఫలి తార్థము. 

తా. ఓదమయింతి! యనగ్నిహో (గుండు నీవియోగనుచేం వీడిను. డగుట 
చే సోసురసయునుజాచి యసవ్యాసడుచున్నాండు. నాజ్యాదివావిస్సుల పేరు వి 

న్నంగమ్మాతమున మండిపడుచున్నా (డు. సమిఛ లను భుజింపంవనలంసడాయెను. 

తే. తరుణి యాత [పతా పసంోతపు( దేసి 
పుష్ప నారాచు. డగ్నికి 4 బుద్ధి సెవ్పె 

నాత్యవత్సర్వభూ తాని శ యసనెడునీతి 

నన్య తాపంబు న్ మానుశేనట్లు గా, తికి 

టీ, తరుణి=దమయంతి ! ఆఫున్న నారాచుండు=ఫువ్వులే బాణ గ.) 

వాండు-అనంగా మన్మకుడనుట, ఆత్హ...తేపుక"_ ఆత్మ=తనయొక్క, (ప్ర 
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తాప=పరాకిమముచే, సంతు ౯ జసం తాపముగలవానిగా, చేసీ ఆత్మవత్ = 

తన్నుపలె నే, సర్వభూ తాని=అన్ని భూత ములను, పళ్యతి=(అ ధ్యాహారమ్సు చూ 

చుచున్నాండు. అనెడినీతిక =అను నీతి పకారము, అన్య తౌపంబుక్ =ఇరీరుల 

ను దవీంపంజేయుట, శిఖ=అగ్ని, మానునట్లు గాగ, అగ్నికి”, బుద్ధి చెప్పెక్ = 

బుదివచ్చునటు చేసెను.అనం౫గా నన్ని సమ సమును దపీంపంజేయుచుండుము. మన 
థి షొ ఆని - 

భుండు తనపి తాపమునే నగ్నికి సంతాపముగలిగించి నీ విప్పుడు సంతాపమును 
జెంది బచాధసడునటుగా నే నీవలన సంతాపమును బొంది సమ సము బాధప 

ఉం న! 

గ ct క a i చ్చి జీ 

డుచున్నది. కావున నికమింద' "ఆత్మి వత్స్ర్వభూ తాని యని స్మరించికొని య 

న్య తాపంబు చేయుట మానుమని యన్నికి బుస్ధినెప్పీ పుచ్చన? భావము. ఈ చె 

ప్పుట చే నన్నిసోతు)ండు మన్న భసంతాపయుచే బాధపడుచున్నాండనుట 

స్పష్టము. 

తా. సులభ ము. 

క, కుసుమవూయుధు గెౌణఎబుల. 

గసుగంది భవద్వియోగశకలుపత నక్సా 

వసకంబుల నర్చకు లీడు 
ల 

కుసు మములకు వెజిచు నహ్ని శీ కువలయ నేతా, 34 

ఓకీ. కుఫలయ స్మ తా=కలుసవంటి సేత గులు గలయోవమయంతీ |! వహ్ని = 

ఆగ్నీహో(తు(డు, కుసువమాయుధుబాణంబు లక =ఫావులే యూయుధములు 

గాం గలవాని అనయా. మన్మథ. యొక్క, కాణంబులక్ = భాణములచేత, 

కనుగంద=వాడి, భ పద్పియోగకలుపళక -భపవత్ =నీయొకి గా వియోగ = ఎడ. 

చాబుపలనం గలిగిన కలుషనగక్ =పికాన ముచేగ, అర్చావసరంబులక్ =పూ 

జూాసమయమఘములఅందు, అర్బ్చుకులు= ఫూ జకులు, ఇడుకుసును ములకుక్ = ఇ చ్చిడు 

పుష్ప ములకు, వంలచుక = భయపడు చుండును. అనగా మన్య సునికుసుమభా 

ణంబులు మకిలి తన్ను నొప్పించుట చే నాబాథభను మజణసంయజూలక యగ్నిపూ 

జకులు పూజించెడిపుప్పములు తనశరీరముపె(. బడ నవి మన భుండు (పయో 
అ ఎజ్జీ 

గించి బాణములని తలంచి మిక్కిలి భయపడుచుండునని భ*వము. 
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తా. ఓదమయంతీ! ఆగ్ని మన్మభునికుసుమచాణముల చే మిక్కిలి బాధిం 

పంబడి నీవియోగ'వి కారము చేం బూజాసమయములం౦ందు.( బూజకులు పూజించు 

స ావులనుగూడ మన్న భునిబాణము లనియే తలంచి భయపడుచుండును. 

. బాలిక నీవ్రు హేతువుగ + భానుకులాభరణంబు దవీణం 
జే లకురాజు ధర్మముల $ కెల్లను గందువ ధర రాజు లో, 

డాలుమనోభవాగ్ని( దనశ తాలిమి యాహుుతి గా (మం 

బుసక్, వేలుచుచున్న పాడ భినిఫవిష్టను కాక ఫలాభికాంటీ యె. 

ట్. బాలిక=టవమయంతీ ! కవు హేతుఖుగాల్ =నిమ్నుంబట, ఆవణా 
భి వ ప 

నిన్నా న” ం౦ప6 ౧ యముని భావము. ఇ నుపలాఇ ణంబు= నహార్యకులమున కలం 

కారముపలీవవాయు, " శీణంంబుఎకకీణపుదక్కును, ఏలెడీరాజు జ పకపాలీం 

3 శో 
దమువెండును, ధర సుం కలా ధిర ము ఎగన్నిటాల్ని, *ంముణ=చ టయినవా 

- ల —4 
డును, భర్య రాహోఐ మముయడు, లోల = హాంయమయుగోపల, తౌలుమనోభ వా 

స్స్ ౯ ఫ్ర సున శాగ్మియం = గ తోలే ధిగటమువ, కపంంబు 
త ల మ న. ॥ ప 
నక =[కొమముగ్యా హుతి ౫౬” జకహో మప దార ముగా. లేక భాజ్యావవావి 

స్సుణాను, వేల్చుద్న్నూవాండు= హోమ*ంచేయుచున్నాంయ. అవగా య 

ముంయు “వంగ నసుఖ్గు యు " పీక చి సె ఛు తాపం చే ఛా రి్యయుశు శోెటి 
—4 శు స లు 

రా రా స గ్ క న 6 ంముచున్నా ఊడ. భావు, 

తా ఓచమయంగీ్ ! సు"ర్యసంళ ము; కలం కావ ముసంటనొాంయును వశ్నీ 

ణంన్క ను బాల్ించువ'6ండును ఖర్మ ములకు నా శా నగు యము 

> త an Wem స, fr. ॥ డు నృావయములో. (బభ కం చినమన థాగ్ని క దః వై ర్యమును పనో సు మును 

జేయుచున్నా (డు. 

క్ష చండజ్యరజర్థగమును 

'గాండుగమును నై న మేను + బాలిక దాల్చె౯ 

దండధరు. డిపుడు సుమనః 

కాండొజఃకీ ర ఛార$4క లితుడపోలెన్. 86 
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టీ. చాలిక=ఓదమయంతీ ! దండధరుండు=యముండు, ఇపుడు = ఈసము. 

యమందు, చండబ్బర జర్జరమును-చండ = తీ వమయిన, జ్వర = ఉఊన్జత్వముచే,. 

జర్జరమును=శిథిలమయినదియు పాండురమును= తెల్ల నిదియు, ఐనమేనుక = 

ఆయినట్టిశకీరయును, సుమనః ...పో లెక -సుమనః కాండజఫుపష్పములే బాణము 

గాగలవానియొక్క_ - అనంగా మన్శగుయొక్క, ఓీజః =| ప తాపముయొక్క_ 

యు, కీరి =యశముమొక్కయు, భార=అతిశయముచే, కలిగుండపో లక్ = 

ఒప్పుచున్నవాండువ లెను, తౌ ల్బెక్ =ధరించెను. నీవిమోగ యును సై ప(జాలకి 

సతతమును ని న్నేస్తరించుట చేక్కర క మెండపోవుటంజే? తెల్లనిదియు మన థ 
— అని య - 

సంతాపయువలన శిథి మయినదియు, నగు య యునిశరీర యు మన్న ఘుంకీ రి (ప్ర 

తాపములపలె నున్న వని భానణు. ఈవెప్పటచే యుండు దమ మంతీవిరవా 

ముచే మిగులం బీడిశుండగుచున్నట్లు తెలియవచ్చు చున్నది. 
యm 

తా. ఓసమయంతీ ! తీసనుయిన మన్మ$%సంతాసముచే శిథిలనుయినది: 

యు,విరహామువలన6 చెల్ల కదియును, నగుటచే మన సుని తేజన్సువలెను, గీరి ప 
ణా ఆశీ ౧ ఎవి 

లెను నొప్పుశరీరోమును యము డిపుడు ధరించుచున్నా(డు. ఆలం. ఉ త్చేంక్ష. 

క. విసరుహతోచన సంధ్యా 

ఘుసృణసమాలంభక ర శీకుతు కారంభ 

వ్యసన నముజ్ఞ ఎ౨భిత యగు 

దెస యే లెడురాజు నిన్ను $ ధృతి. గామి చెక్. 87 

టీ. బిసరువాలోచన-బిసరువా = పద్మయుడంటి, లోచన = చ్నేత్రకులు 
గల దమయంతీ, సంధ్యా +. జృంఫిక- సం ధ్యా=సాయం కాలమందు,ఘుసృణ = 

కుంకుమును, సమాలంభ =పూనికొనుటయ చెడి, కర్త్మ =పనియందున్న, కుతుక = 

వేడుకయొక్క_, ఆరంభ = అతి శయమందలి, వ్యసన=ఆస క్షి చేత, సముజ్ఞ్రం 

భిత=అతిశయిం చుచున్నడి, అగుదెసక =అయినదిక్కు_న్కు అనగా బడమటి 

దిక్కు. ననుట్క ఏలెడురాజు = పరిపాలించురాజు అనంగా వరుణు€ డనుట, 

ధృతి౯ =సంతో వముచే, నిన్నుక్ , కామించెక్ జసరించిను. అనంగా సాయం 
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శాలరాగము చే” (బకాశించుచున్న పడమటిదిక్కు_ను శాలించుపరుడుండం 

నిన్నుుపరిం చెనని భావ nn
 

శౌ. స్పప్త ౫. 

క, మదిరాకీ జలధి నఖ 
నదనోతిత మెనహావ్య శ వాహమపో లెక 

ర (9 nee 

బృదయ సానసితే నుగు 
థి ఇ 

మదనానల మసి రాజుశీమద మణంగిం చెన్, లిం 

టీ. దుదిరావ్షీ = ఓదమయంతీ, జలధక్ =సముదమందు, అళశ్చావదనోత్థిత 

ము=అఆళ్ళ యనునా(డుగుటు యునోటినుండి ఫపుటినది ఐన వావ్వవాహమపో వే క్ టె ఫీ 
'లెక =అయివకి యగ్ని హో, తునిచంచమున నే, వృాదయస్లాన్యత ము=పహృన 

ట గ థి 
యమందున్నది, అగు మదనానల ము=అమిునట్టి మక ఛాగ్నిసో తము, అర్ధి 

రాజామదము=నరుణునియొక్క_ గర్భమును ఆణంగించెక్ =నశింపంజే సెను. సము 

(దమధ్యనుందు బడబ యనునొకగుజ్జము గలదనియు దానినో౭నుండి యగ్ని 

యుదయించి సము _పునీ శెన్చ కుండునట్లు వారించుచు నున్నదనియు నఖి 

పర్ణ ంతురు. సగ్నుుదమందు బడ వాన్ని (ప్రజ్బలించుచు నీటి నింకించుచున్నట్లు 

వరుణుని వృావయములో మదనాన్ని యుదయించి యతనిమదము వారించు 

చున్న పసి భాసము. పరుణున మదనానలము బడబాగ్ని తో c బోల్చుటచే నది 

దు స్సషవామయినదియు, వీ[సమయివదియు, చెల్లప్పుడును మండుచున్న దియు 

కు! యున్నట్లు 'తెలియపచ్చుచున్నది. అలం. అతిశయో కీ. 

ఆ తా. స్పష్ట యు. 

చే, తరుణి తద్భుజ నుధ్యమళధ్యంబునందు 

నవమృణాళ క దండఖంశీడంబు మెజియు. 

గన నోనుగ్న మదనా స్పృగీతతులచేత 
— వి 

నాశుణంబ శతచ్చిద $ మైనభంగి. 89 
("un 
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టీ. తరుణి=దమయంతి! తత్ ...నందుక్ -తత్ = ఆవరుణునియొక్కొ_, భుజ 
మధ్య =సక్షఃస్థల ముయొక్క, మధ్యంబునందుక- =మధ్య భాగ మునందు, నపమృ 

₹ళాళ కదండ= తానురతూండ్లయొక్క., ఖండంబు= ముక్క, అనగా దమయం 

తీవియోగ తాపమును దొలంగించుటకయి వరుణుని పృాదయమునందు. జేర్ప( 

బడిన తామరతూండు, తర్ ...తతులచేత౯ _ తత్ = ఆపరుణునియొక్క_, 

మనస్ =చి త్రయునందు, మగ్నజ=ముశంగిను మవనా స్త్రతతుల చేత౯- = నువ్ష 

థచాణయులయొక్కొ. సయూవామయులచేక, ఆక్షణంబ=అప్పుడే, శతచ్చి(దము= 

నూటురం([ధ యులు గలది, ఐినభంగిః =అయిశట్లుగా, మెయుక = (పకాళించు 

ను. తామరతూండువకు స్వాభావికముగా నున్నరంధములు వరుణునివృుద 

యమందు లగ్నములయినప్పుడు మన్మథ బాణముల చే. గలిగినపగ యున్చేిక్షీం 
"వను ఇట్టు మన్మ నుండు వరుణునిశళరీరమంనంతటవ: బాణపరంపరను (గుచ్చు 

టచే నది తాపళాంతికై యుంచిన తామరతూండునకుంూడ చగిలి శతరం 
ధ్ర ములుగల దానిాగాల జేసెనని చెప్పుటచే నరనిశరీరమంతయు బాణ ఖిన్నమె 

నట్లు తోచుచున్నడి. అవంలగా వరుణుడు మన్మథ వీడితుండయి యున్నా 

డని భావము. 

తా. దమయంతీ ! తాపశాంతీకై పరుణునివృా శ యమందు( జేర్చంబడిన 

లేత తామరతూండు వరుణునిమనంబుశ లగ్న మయిన మన్శథిచాణ బులచే 

న నేకరం[ధములు గలిగియున్నట్లు (పకాశళిం చెను. 

వ. ఈచంవంబునం ( దిళోక తిలకు లగునాదిశావల్లభులు భవదా 

యల్లకభరం బనువెల్లి మునుంగం బౌజుచు నెల్లి నీస్సయం 

నర మహోేత్సనం జని విని తపన? ౦కాశథ ౦బు శైనవిమానంబు 

'లెక్కి యేతదర్గంబున నిజశుద్ధాంత కాంతాజనంబు విరహ 

సంతాపభాజనంబుగా నిశితని _స్పింథ నీ కాశం బగునాకా 

కంబు డిగ్గి పాదార్పణాను గహంబున మహీమండలంబు గృ 
తార్థంబుగా నిప్పు డిప్తురంబున కనతిదూరంబున నున్న 
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వారు. యదృచ్చాగతుం డై ననన్నుం గనుంగొని నామనం 

బున సం బేశాశతురంబులు (వాసీ జంగమ లేఖంబు గావించి 

నీస కాశంబునకుం బు తెంచిరి. కుసుమశ ర భిల్ల శంశల్యవిశ 

ల్వౌషధీవల్లి వగునిన్నుం బరిన్వుంగంబు సేయను, ననంగ 

నీలాలహరీ కుపాౌరం బగునీక్షరీరంబుసో/కున నంతరంగపరి తా 

పం బపనయింపను, నివీతవీతడర్పంబు లగునీయంగంబు ల 

పొంగంబులకు లేపం బొనర్పను, (బసవనారాచశ రాసనా 

భవి(భమ(భూవిలాసం బగునీముఖ! కీసముల్లాసంబునకు ను 
ల్లసిల్లను, సుభునగకోదం కచండాలసంస్ప ఫప్ర్టదోపదూమీతు 

లగుత ము నీకటాతు వి శ్నేప సాం[దచం దాత పాలోకంబులన భి 

పే కింపను, భవ చ్చరణక మలసేవాహితమహా త్త (౦బున మ 

దినాపమృత్యు దేవత నలన నిజ పాణంబులకు( బరి. తాణంబు 

గావింపనుం దలంచుచున్న వారు కుశల(పశ్న పూర్వకంబు 

At నాగీర్వాణులు నీకుం జెప్పు మనిన పలుకులు గన్ని 

గలలఎ్ర వాని నాకర్టింపుము. 40 

టీ. ఈచందంబునక్, (తిలోకతిలకులు = ముల్ల్లోక ములకు నలం కారముల 

పంటివారు, అగునాదిశాపల్ల భులు = అయినదిక్సాలురుు భవఐదాయిల్ల కభరం 

బు-భఐక్ =సీయొక్కు_, ఆయల్లకి భరంబును= విచోగ భారము, అనువెల్లిక = 

అనెడి (పవావాయునంము మునుగంబాణుచు= (కంకులిడుచు , ఎల్లిక = రేపటి 

గినము, నీస్పయంసర నుహోత్సిపంబు=నీస్న యంవరమ నెడి గొప్పయుత్సవము, 

అని=అగునని, వి?, నిపనసం కాశంబులు= సూర్యునితో సమానములు, ఐనవిమా 

నంబులు, ఎక్కి, ఎతి వర్గంబునల్ =ఇందు నిమి త్రము - లీక ఈకారణముచేత 

ను నిజశుద్ధాంత కాం తాజనంబు = తమయంత౩ఫుర న్హీీలు, విరవాసం తాప 

భాజనంబుగా= వియోగ తాపమునకుం బా(తములగుచుండగా అనలాం నిందా) 

దులు నిజగృవాంబుల నెడంబాసివచ్చుటచే నంతః పురో చ్లీ9లు వియోగ పీడితలగు 
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గ CT జు చున్నారని భావము. తమ పాణములకం కె (బియలగు తమయంతఃపుర క్రీ)ల 

ను విడిచి స్వయంపరంబునకు వచ్చియున్నారని చెప్పుటచే దిక్సాలురకు దమ 

యంతియందు( గల పేమాతిశయము వెలుపడుచున్నదె. నళితిని _స్టంశనీ కాశంబు- 

నిశిత=వాండియగు, ని స్పి)ంశజముప్పది యంగుళ ములపొడవు నలఖడ్డ కుతో, 

సీకాశంబు= సమానమైనది అగునాకాళశంబుక = అయినట్టియా కాళమును, డిగ్గి = 

దిగి పాదార ్ పలాాను(గ హంబునక్ ఇపాదములనుంచుట యనెడి యను గవాము 

చే,మహీ మండలంబు=భూవపలయము,కృ లౌర్థంబు గా= త మగా, ఇప్పుడు, 

ఇప్పురంబునకుక , అనతిదూరంబునక్ = సమీపమున, ఉన్నవారు. యసృచా గ 

తుండు= నే: చ్భచే వచ్చుచున్న వా(డు,ఐ వన నన్నుక 

గొని, నామనంబునకి క = నాయొక్క. మనస్సునందు, సం 7 శా క్షరంబులు=-బారెో సం 
ఇటీ 

ఆ మినట్తి వన్నున్యుకనుం 
లు 

బంధు లగునక్షరంబులవు, | వాసి=అవలా సం దేశ వాక్యంబులను నాకు చెలియ. 

జేసి యి. ధవ ము. జం మలేఖంబు= =నడుచుచున్న లేఖను, క కాపించి= చేస, అన 

శా నలునిమనం బనుఫలక మునందు సం దేశపర్ష ములు ₹ ఖించి పంవించుట చే నలుం 

జే యొక లేఖపలెనున్నా(డని భావము. నీస కాశంబువకుళ =నీ“గఆకు, ఫు తెం 

చిరిజపంపిరి. కుసుమ .. . వల్లివి-.కుసుమశర=మ న్య ఘుండ వెడి ,ఫిల్ల= వేట-గానియొ 

కు, శరళల్య జ్జ పేదుంబందిముల్లుపంటి స గలిగిన గాౌయములకు, 

విళ ల్యౌప.ధివల్లివి = విశల్య యను పేరుగల యొషఫ్లతవ్ప, అగునిన్ను , సరిస్నాం 

గంబుచేయను= కొ(గిలించుకొ నుటకును అనలా వశ లౌ షధితో సమాన రా' లగు 

దమయంతి శరీర మును గెయిలించుకొని యాసంబంధంబు:; మన్య ఘన్ బాణముల 

చే. గలిగినగాయములు మాన్నుకోంయలంచుచున్నారని భౌవము.. విశ ల్యౌసధ్ధి 

సంపర్క ముచే గాయములబాధ తొలంగునట్లు దమయంతి శరీరసంబంధ ము చే 

మన్మథ తాపము తొలంగునని ఫలితా ర్థయు. అనం? లీలాలవారీతు షారంబు- అనంగ 
లీలా=మన్మ థవిలాసములయొక్క_, లవారీ= | పవాహముయొక్క_, తుషారంబు= 

రంగ ప య సంతాపమును, మ 

శించుటకున్కు అనయా జల పవావాంబును జెంది యరగ్నీ సంతాపమును దొల6గం 
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చుకొనునట్లు డిక్చాలురు మన్న థవిలాసముల [| సవావామువలే, (ఐకాళించు 

చున్న దమయంతిశరీరంబు తాకు మన్మథసంతాపకును దొలంగింపందలం 
చుచున్నారనుట్త. నిపీత...దర్పంబులు-: వీత =పూ రి గా (గహించిన, పీఠ=పసు 
పురంగుయొక్క, దర్చంబులు= సౌందర్యగర్న ము గలవి, ఆగు నీయంగంబులుఆ 

అయిన సీ యపయపములను, ఆపాంగంబులకళ€ = కడకబ్ను లకు, లేపంబు, 

వర్నక్ =పూయుటకున్కు అవలాంల బసుపురంగుకం ట్ మిక్కిలి పడ్ననెన నో We అ”) 

25 లత యబయనగు లను జూచుట కనియర్త *:.:పసన ... విలాసంబు_ పసవనారాచ= 

రున్మసునియొక్క శరాసవ= కంటితో, ఆభ=సమానమయిక, విభమజవిలా 

సములుగల,అనం౮గా మదనచాప వలె. _బకాళించుచున్నపని ఖభౌవను. [భూజ 

కనుబొమలయొక్క, విలాసంబు=(పకాశముగలన అగు నీముఖశీసమ ల్లా 

సంబునకుక్  =ఆమునట్టినీ ముఖలక్ష్మీ యుక "కాంతవి శేషంబునకు, రూల్లనీల్లక్ = 

సంతోషించుటకును, సుమువః ... దూషితులు.సుమన; కోదండ=పువ్వే చాపము 

“గాంగలవాండు, అనలా మన్మ ముండ నెడె, చండాల=చండాలునియొక్క_, సం 

స్ప ఎప్వి= సంపర్క ముచేం ౫లిగిన, దోవ=పాపు. వే, దూషిశులు=నందితు లై 

న, తేమ్మక =ఇం దాదులననుట, నికటాక్ష ..ఆలోకంబు ఫర్ - నిక టాక్ష =నీకడ 

కంటిచూపులయొక్క_, విశేప=కసలిక లనెడి, సాం్యద=వట్ట నుయిన్య చం 

[(దాతప= వెన్నెలయొక్క_, ఆలోకంబులక = కొౌంగడులందు, అఫిేకింపను = 

తొనమాడుటకును, అనగా నున్న సుం డను ఎండాలునిసంపర్భ ము చేయ గలిగిన 

దోషమును బొందినతౌము సుధారసంబుల [సవింపంజేయు 'వెన్నెలలకీడు వచ్చు 

నీకడక0ంటిచూపులందు( దొనమాడి తన్షోహంబుశు చావికొనం జాచుచున్నా 

రనుట. నీకడకంటి చూపులను బొంది మన్మథ బాథను దొలంగింప గెంచుచు 

న్నారని ఫలితార్థము. భవత్ ... మహత్వంబునక్ -భపత్ =నీయొక్క_, చరణ 

కమల=పాదపద్మములయొక్క, చీ వా= నేవించుటవలవ, ఆపొత్ = పొందండి 

న, మవాల్స్ంబునక =మహిమ చే, మద నాపమృత్యు దేపతపలనక =మన్న ఘం 

డనెడి యపమృత్యువువలన, నిజపాణంబులకుక , పరి తాణంబునుజరిక్ష ణను, 

కావింపళ = చేయుటకును, అనంగా నీపాదసంపర్క్యామునలన మవన తాపంబు 
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చల్లార్చుకొని (పాణములు దక్కించుకొని (బదుక(౫లరని భౌవము. తీలంచు 

చున్నవారు, కుశల పశ్నపూర్వకంబుగాక్ = కుశల(పశ్నయు ముందు గలుగు 

నట్లుగా, ఆగీర్యాణులు=ఆదేవతలు, నీకు, చెప్పుము ఆనినపలుకులు, కొన్ని 

కలవు. వానిక్ =ఆమాటలను, ఆకర్ణింపుము= వినుము, 

క్ ఆదిత్యుల మగుమాకును 

నీదో ర్హతికాయుగంబు 1 నిర్భరనుఖవ 

రోదయకారణ మె సం 
యి 6... 

పాదించుం గాక తరణి 4 పరి వేవంబుల్. 41 

టీ. తరుణి=దమయంతీ ! ఆదిత్యులము= అదితి సంతితివ*రము, అగుమాకు 

ను = అయినట్టిమాకుం గూడ, నీదోర్ల తి కాయుగంబు = లతలవంటినీఛా 

హుయుగము, నిర్భర... కారణమై - bres సుఖ= సౌఖ్యమ నెడి, 

పమ్టోదయ:=పర్డ పర ముగలుగుటకు, కారణమై= పేగు వ వై, అనలా నధికములగు 

గుఖిసమృద్దులం గలిగింపం-గార ణమై యని భావము, సూర్యపక్షదుందు, నిర్భగ 

సుఖ=అధికమగుసుఖము గలిగించెడి, వర్ష =తానరుక ్క_ ,ఉ సయ=కలుగుటకు, 

కారణమై, అనలా నధిక సుఖము గలిగించువానలకు( గారణమై యని భావము. 

సూర్యపరి వేషయుగట్టినచో శాన గురయుట సు పనిద్ధము, పరి వేనంబుక =పల 

యాకారళశేఖలను, సంపాదించుంగాక, అనగా నాదిత్యుండగు నూర్యునిపరి 

వేషము సుఖ స క్షమునకు. గార: ములెనట్టు, లాదిగ్యులమగు మాకు నీఛావా 

యుగళము ప8వేష,ఘులను సంపాదించి మాకన్మింతము. సుఖముల వి ంచుగాః 

యని భావము. అనయా. నీబాహుయు౫ భయును మాకు జెనవేసి కాణిలిం-చిన 

నత్యంత "సౌఖ్య మలపడువని ఫర తార్తరు, 

తా. ఓదమయంతీ ! ఆదిత్యుండగు సూర్యునికి లోకసనుఖకరము లగువఐర్ష 

ములకు 6 గారణము క గలుగుసట్టు లాదిత్యుల మగు మను. 

గూడ నీచాహులలలు సుఖవర్ష్మ దాయక ష్ష్ పరివేషంబులనా సంపొదిం 

చు గాక, 
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శా. జ దాసీన్యము నుజ్జగించి విను వాక వం బస్త్మదీయంబు మి 

థ్యాదోషం బొకయింత లేమి కఖిలాంశత ర్యామి తె లోక వమ 

ర్యా దాస్థాపకు( డంగజుండు గతి యీశేయర్థంబు నిక్కంబునీ 

పా దాంభోజరజః| పసాదములు మా$(పాణేంబు లస్హాననా ! 

టీ. అచ్జాననా=పద్మమువంటిముఖము గలదమయంతీ! జెచానీ నీన్ఫ ముక నిర 

చ్చ క్యమును-ఊరకుండుటను, ఉజ్ఞగించిఆమాని, అస్మదీయంబు = మాసంబంధ 

మైన, వాక్యంబుక వినుము, మా పాణంబుల్ , నీపాదా ... పాదములు-నీపా 

దాంభోజ=నీపాద పద్మములయందలి, రజః =పరాగముయొక్మ, _పసాదములుణ 

ఆను[గవాముకలవి-అనంగా మా|పాణంబులు నీయము గవానున కథీన నుతై యు 

న్నవని భావము. నీవు మమ్ము వరించిన _బదికెనము లేచ గ మరణింతుమని 

తాత్పర్యము. ఈయర్గంబు= ఈమాకోరిక , నిక ,_౦బు= సత్యమైనది, మిథ్యాదో 

హంబు= =అసత్యమాడుటయ చగెడతేప్పు, ఇంతిజకొౌంచచెమైనను, లేమికి జ లేకపోవు 

టకు, అఖిలాంత ర్యామి= అం దఅవ్భాదయములందును సౌంది యున్న వాడును 

కె )లోక్యమర్యాదాస్థాపకుండు = మూండుళలోకములంచుము మర్యావలను వ 

పవీంచినవాండును, అగు అంగ జుండు= మన్న మండు, గతి=దిక్కు, అనలా సాశ్నీ 

యనుట. ఓదనుయంతీ! ఈమాకో౭క యసత్యము" తెలంచెసవేమో? అట్టు త 

లంపకుము మేమస సత్యము కొంచెమేనియు. బలుకలే వనుటకుము, ప. మె 

యత్యంగోకీడను బొందుచున్నా మనుటకును, నంవజులోను పసించియున్న 

మన కుండే సాక్షీ యని ఫెవము. 

తౌ. ఓదమయంతీ ! ఇయ నూరకుండక మౌవాక్యము వినుము. మాపాణ 

ములు నీపాదపద్మముల కథనము లై యున్నవి. ఈమాట సత్యము. అసత్యమని త 

లంపకుఘు. మేమెంతమ్మాతము నసత్యమాడ లేదని నిర్ణయించుటకు నంచఆలోను 

న్నవాండునుు మూండులోకముల మర్యాదలను స్టాపీంచువాండును నగుమన్మ 

థుండే సాక్షీ. మన్న థ సాక్షీ గా “మీ మసత్యమాడ లేదు. అలం. అతిశయో కి. 

శా. మాదివ్యత ము నీకు నిత్తుమని సంఫభావింప సి గ య్యెడి౯ 

వె దర్శీ! భవదీయరూస విభ వై శథ్వర్యంబు మాభూమియం' 

29 
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ఆజ్ తగ | ఖే స్ 
దేదీ? దీనికిం (బత్యయం బదియపో $ యేమెల్లనుం గూడి నీ 

పొదాంభోజము లా కయిం చెదము తాశత్పర్యం బుసంధిల్ల గన్ 
- యా 

టీ. వె దర్శ్భీ =ఓవమయంతీ, మాదిన్నట్ంమయుజమాయమరతఖము, అనలాం 
మ. | ఖ్ ఎ? 

జూవు లేకుండునట్ట శ కను నీకుక్ , ఇత్తుము, అని సంభావింపక్ = అ గౌర 

వించుటకు, నిగ్గు అయ్యెశక్ =కలి నెడిని, మీమానవులకు దుర్గభ మగు మాయ 

మరత్వమును నీకిచ్చి గారవించెనమని వెప్పుటకు నీగ్గుగలుగుచున్న దని భావము. 

మాభూమియందుక్ =స్పర్లమం వు, భనిదీయ...శ్నర్యంబు-భ పదీయ=నీ సంబం 

ధియగు, రూపవిభన= హాపసంపస మొక్క, ఐశ్చర్యంబు=గొప్పతనము, ఏదీ= 

ఎచ్చటంగలదు, అనలా నమ్ముంబోలిన పౌందర్యవతులు మాలోగమందు చేరని 
వావి mA వ భయ. = ల నాల క్ు భవము. దీనికి = ఇట్లనుటకు, (ప్రత్యే యంబు= పిశ్నా న రృమైనది. ఇదియపో = 

ఇచేసుమో ' ఏమయు అస్నైనుక్ స కాడి = మేదుంసటపు వు ఏకీభ వించి, తాత్పర్యం 

బు=ఆస క, సంధిబలంగక =కిలుగుళషటుగా, నీపా దాంభో జములు=నీపాదపడ 
ల్ో య లగి —_ 

ములనా, ఆ(శయించెదగు=ఆశేయించుచున్నా ము. స్నర్గలోకమందుండి య 

మరుల మనిపించికొనియున్ని మేము మద: బాధకోర్వ లేక నీయను[ ౧ వాంబు 

సంపాదించుకొనినంగాని (బముక మని నిశ్చయించుకొని ౧“పానపన ముల నాశ 
|| స —2 

యింపవచ్చినార ౫. నివేమాకం బాణ దాపు చెసి యమరశ్నె మిచ్చుటకుం 

దగియుండంగా నీకు మేనుమునత్మ లు చ్చే వమంనుతుక్షు సస్తుణలుగుచున్న ది తా 

నాపన ను బొరించుక బూ కరులుం. హారి ఆపపుయునన భ "వము. 
అనో 

తా. షసనమయంతీ ! వూయనువత్న ల సీక్రి.చ్చి గ రపంచెనమనుటకు 

సీగుగలుగుచున్నది. నీవలె మూపసంసంగలిగివయుఐత సర్షలోకమం చెక్కాడ ౧ వేం రా 
ను లేదు. ఇందులకు మేమంనజిమును గూడి బదుకనిచ్భ చేపచ్చి నీపాకము 
లా శయించుటరే (డ్రబలపృష్టాంత: సనసయవలన (బతుక6ంలంచిన "మేము 

నీకమరత్వ మె ట్రీయం గలుగుదు ము ? అలం. కావ్యలింగము. అతిశయో కి. 
టీ క pees.) 

మహ్మోసగ్ధర. త్వద రాళ భూల తాద్వంశద్వమున మదనుం శోశీత 
a 

న్విధన్విత్వ మొం దెం, ద్వదుదంచన్మందహోసో దయమువనిత 

కంశేదర్పు జె (తా స్తు (జేసెం, ద్వదపాంగాలోక న శ శేతరుణి 
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మరుని మ,త్స్యధ్వజుంగా నొన ర్చెం, ద్వదథినం బెల్ల సామ 

ర్ధ సము రతిపతికిం $ చాామవిం బాధరోస్టీ. 44 
టీ. ఓతనీ్య=ఓదమయంతీ, మదనుండు=మన్మఘండు, త్వద ...మునక్ = 

త్వత్ =నీసంబంధులయిన, అరాగ =వంకర చె న, భూల తాజలతలవంటి కను 

జబోొమలయొక.., స్వంద్వమునక =ద్వయము చె, ధన్నిత్వము= పళ స్తమగు ధను 

.స్సుగలవాండగుటను, ఒంటె౯ =పొందెను. అనంగాం బూర్వము మన్నుండు 

త' వాపముతోను, చాణములతోను, ధ్యజముతోడను. నీశ్వరునిచే దహీంపం 

బడెను. ఆమన నుండు నీదయపలన మామనములందు( బుట్టుచున్నా (డు. అత 

నికి యుద్ధ సాధనములు కావలయును శాన నికనుబొమలే మన్శఘునకు చాపము 

లగుచున్నవని భావము. ఈచప్పుటచే దదమయంతికనువెమలు సౌందర్య్భపంత 

ములనియు మోహజనక ము లగుచున్న పనియు స్పష్టమగుచున్నది. బాపము లగు 

చున్న వని చప్పుటచే బూర్చముకం క నిప్పుణాధిక్యము నూచింపంబడుచున్న 

ది. వత, త్వత్ ...ఉపయము.న్నొన్ = నీయొక్క, ఊదంచిత్ = (పకాళిం 

చుచున్న్య, నుంచదహాస=-చిఅునవ్వ్నుయొక స, జా సయము=అవి ర్భావము లేక పు 

టు, కందర్చుక =మ్వ్య యని, బే _లౌస్తుక =జయింపలోగిన శాణములు గల 

వానిలయా, చెసె = చిటువవేం మన గూకి లోకి ముజయింపలనగి:; బాణ మగు 
2 ke 

క లన తరుణ సాంగాలోకవ, కీ.న త్ =ఫీయొక' పూ చున్న న భఫొెనము. ఆరుణ, క “లాంగాల్ క Gey = యొక్క, అపాం 

లోకన = కిదకి రీి5ిచూప్రులమొ3ం శీ=ఎల కీ మరునికొ = దువ నుని -గాలోకన 0౦+) )ల గ్రా తంల ని సవ్య మన్ని 

సముతె సభ (జాక్ = చేంసమే గు ఇజము-గా6 గలవాని(-గా, ఒన ర్భెక మొన హను 

'అనంగా నీకొదకంటి చూపులే మవ్యనునకు కేతువగుచున్న నని భావము, న్తీ ల 

"నేత్రములు "చెంపలను బోలియుండును. కాన దనుయింతిచూఫులు మత్స్య 
<, a అ షా ప ఇ స్ ద్ర పు థభ్యాజునిలగాం చయుచున్నవని ఫలి తార్గము. త్నామనింబాధరోష్ట=మిక్కి_లి ద 

*ల నె న దొండపండువంటి పవి గల ననుయంతీ, రతిపతికికొ, ఎల సావుర 
ఆ Jn o Mm థీ 

ము=శ క్రి యంతయు, తవ ధినంబు=నీక ధీనమయినదే, అనలా నీపా పుంట 

చత చే మన్శ గుడు మగుడ మామనంబుల నుదయించి సమ సమును జయింపం. WE 

గలుగుచున్నా( డని భావము. 
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తా. ఓవమయంతీ ! నీకనుబొములు నున నృథునకు జాపములగుచున్నవి. న్ 

మందహాసము బాణమగుచున్నది. నీక స చే యతరనికి ధ స జమగుచు: 

న్నది. పెక్కేల? మన్న ఘనికి. గలిగినపామర్ల గ్గ క్థమంతయు నీవలన నే సుమో. 

అలం. సహో శ్ర అతిశయో క 

శా. నీలావణ్య షయాదిమండు నలరు$న్నే(తాబ్దముల్ నీమనో 

క్హాలాపంబులయందుం గర్గ ములు నీశీయాలింగన( ప కియా. 

కేలిన్నే నులు నీముఖాస్వదనసశ క్రి న్నాలుకల్ మాకు నో 

శాలాస్వప్న సమాగమంబుల నిశాశ పర్యంత యా మంబులన్. 

టీ. ఓచాలా=ఓదమయంతీ, నిశాపర్యంతయామంబులక = రా తులయొక్క_ 

కడజాములందు , స్వష్నసమాగ౦ంబులక౯ = స్వ్పప్నసంభోగ ములందు, మాకు, చే 

_తౌబ్దముల్ =కనుపమ్మ పదములు, నీలాపణ్యపయోధియందుక =నీసొందర్య సమద 

మందు, ఆలరుక =ఒప్పు చున్నవి, కర్గములు= చెవులు, నీమనోజూలాపంబులయం. 

దుక =నీమనోవారములయి:న వాక్కూ_లందును, మేనులు= శరీరములు, నీయాలిం 

గన (పకియాశేలిక =నిన్ను. గౌంగిలించుకొనుట యనెడి కీడయందును, నాలు 

కల్, నీముఖాస్వదనస కి క =నిముఖమునాస్వాదింప నాసకి క్మియందును, అల 

రుక =ఒప్వుచున్నవి. ఓణుందరి! స్వప్నమందు జూడ.బడిన  నీఫొందర్యాదుల 

"చే మేము మిక్కిలి "మోహితుల మె సంతత ము నినసమాగమము శే కోరుచున్నా 

ము. ఇట (గంధక ర యిందాదులు స్పప్నమందు నమయంతినిజూచి మోవా 

మందినట్టులు శెప్పీయున్నాంయ. ఇం చాదిదేపతలకు స్పప్నాపెస్థ సంభవించు 

టయే యసంభవము. అట్టుండ దమయంతిని జూచుట యెట్లు ? అన్నుపశ్నము 

కలుగుట కపకాళమున్న స. కా.యించాదుల కిక్కొ_డ న సంభవింప 

కపోయినను మోహాతిశయము.పలన. గలుగు న దం. సంభవించును గాన 

యఫ్పుడు దమయంతిని జూడ వీలగుచున్నది. అప్పుడు'నిళా పర్యంత యా మంబు 

లక” అనిచెప్పుట వ్యర్థ మనితేలంపరాదు పగటిసూటకం చె రాతులందు మో 

వామధికమగును గాన దత్వ్ఫూచక ముగా నాపనమును (బయోగింపవచ్చు. 

టీ. ఓదమయంతీ ! (పతిర్మాతియందును, స్వప్నావస్థయందు నీసొందర్య 
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సము దమందు చే తపద ద ములును నీమధురవాక్కు_లందు వీనులును, నీయాలిం 

గనములందు టి. నీముఖము నాస్వాదించుటందు నాలుకలును ఒప్పు 

చున్నవి. అలం. రూపకము. దీపకము 

వ. అని బృందారక చతుష్టయం౨బు నీతో. జెప్ప్తుమునెం గావున. 

క, సుర సార్గ వాచిక స 

కరి పాటీవిశ దరసనక పత్రు డ నగున 

న్నరవ్ండల ల త లోచన 

చరితార్థునిం కు కార్భశీసాఫల్యమునన్. 47 

శ్, అరవిందప త్రలోచన పన, షు 'తములనంట "నె తములు గల దమయంతీ! 

సురస. ..ష్మతుండన్సు. సురసార్థ=మంచిరసయిగ॥ ల యర్ణములతోనొప్పుచున్న, . 
వాచిక (సక్ =సందేశఐననయుల పం కృీయొక్క-, సరిపాటీ = అన్నుక్రమము'చే, 

ha రసన= నాలుకయ నెడి, స్మతుండను=పష్మతముకలవాండను, 

ఇకను తుం "డనుట చింగ్వెయు. రసనాగ “నుండని యుండవలెనని తోం 

శని, అగునన్నుక్ = అయిననన్నును, కార్య సాఫలళ్యమునక = కార్యమును స సఫల 

ముచేయుటచే ) చరి తార్గునిజేయు=కృ తార్జుని.గాం జేయుము. అనంగా నిండా 

దిదేవతలలో నొకనిన రించి నాసండేశమును సఫలము చేసీ నన్ను (గృ తార్గునిణాం 

జేయుము. 

తా. ఓదమయంతీ ! మంచిర సార్గములు గల సందేశవదనపం క్షులయను 

(కమముచే నమలమయిన నాలుకయనెకి పతీకనువెచ్చినట్లి నన్ను, నించాదు 

లలో నొకని వరించి కార్యమును సఫలముగా6జేసీ చరితార్జునిలాం జేయుము. 

చ. అమరపతి న్యరించెద వ్రెేశీవావ్యవవహు న్వరణం బొనశ్చెదో, శ 
మనునిం జెట్టవ'కుద వై $ సాగరవల్ల భుం బెండి యాడెదో,( పమ 

దము గొౌతుకంబు,ననుీరాగమువెంపును సౌంపుమోాజిగా(, 

గమలదళాథీ.యొక్కరునిత గై కొనుమాయనుమాన మేటికిన్. 

టీ. కమలదళాశ్నీ = పద్మములవంటి న్మేతములు గల దమయంతీ ! అమర 
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పతిక = దేవేం(దుని, పరించెదవో= పెండ్లియా డెవవో, వావ్యవహుక్ =అగ్నిని, 

వరణంబు- ఒన ర్చెదవో =పరింతునో, శమనునిక =యమధర్శ రాజును, శెట్టఐ ప్లై 

దవొ=పవరించెదవో, సాగరవా భుక =వరుణుని, సెండియాడేదో, (పమడము= 

సంతోషము, కౌతుకంబు= వేడుకయు, అనురాగ సు పెంపుసు=పేమాతీశ యము 
న్కు సొంపును=ఐక్కు_(దనమున్సు మిోఅలాక = మోటునట్లు గా, ఒకి ఇ రునిక్ = 

ఒకని, కి కొనుమా =వరింప)ుమూ, అనుమాన ము=సం చేవాము, ఏటికిక = ఎందుకు* 

తా. వమయంతీ ! దేవేం మనివరింస వో, యగ్ని నినరిం నవనవో, యము 

బెండా డెవవో, సరుణునింబెం్లియీ డదవో, చక్కగ నాలోచించి, సంతోష 

మ్కు వేడుకయుం, [బేనూతిశి యఘు _పకాళించువట్లు ననుమానమువి.కెచి మొకం 

'బెండ్లియాడుము. 

వ. అనిన విని యయ్యంబుజావీ, యీ | భావి కే పవి భమంబున 
ననాదరంబు చెల్పుచు నల వాక గా దిగీశ సం దేశం బాకర్లించి' 

యారాజకునూరున కి టనియె. 49 

టీ, ఆనినకొ=అని నలుడు పల్కు_యా, అయ్యంబుజాక్షీ = పద్మ ములనంటి 

చే తములుగల యాదమయంతి, విన్సి అక్షీభూ వి క్నేపవిభంిమంబునక్ -అక్షీ = 

"నే తములయొక్కయు), భూ) =కనుబొమలయొక్క్యయు, విశ్నేప = చలనముల. 

పలనం గలిగిన, విభ౨)మంబునక్ =విలాసముచే, అనాదరంబుక్ = తిరస్కార 

మును, తెల్పు చు,అలవోక ౫-౯ =అనా నరముతో,, దిగీశసం దేశంణు=ఇం| దాదుల- 

వ _ర్లమానమును, ఆకరి ౦చి= విని ఆరాజకుమారునకుక్ = ఆనలరాజునక, ఇట్ల! 

నియెక =ఇట్లుపలి కెను. 

తా. స్పష్టము. 
"కే. _పశ్నమొక్క-టి మయొక్కటి$ పతివచనము 

యు కి యనుకూలమై యుండ శ దుభయమునకు 

నేను నీవంశనామంబు $ లెపి యనిన 

నెవ్వరినొ (ప స్తుతించితి  వింతతడవు, ర్0ః 
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ట్ర్, (పశ్నమయు = అడిగిన పశ్నము, ఒక్కొ_టి=ఒకటియెయున్నది, (పతిపచ 

నము= దానికి నీవిడిన పత్యు త్రరయు, ఒకటి= దుజీయొకటియెయున్నది. ఊభయ 

మునకుక =(పశ్నపకత్యు గరణయులక్కు యు కి, అనుకూలమె=గగినచె , ఉండదు, 
ఎవి —0 "కక a 

ఉండలేదు, నేనడిగినదానకి సమాధానము చెప్పలేవని భౌఐము. నేను, నీవంళ 

నామంబులు= నీకోల ము నీ పేరును, ఎప్సి= ఏవి, అనినక్ =అనిపలుక గ్రా ఇంత 

తడవు= ఇంతే సేపును, ఎన్నరినొ =అదెస్పరనో, ప్రన్సు తించితీవి =స్తోతిము చేసితివి, 
ఇట “ నెవ్వరినొ [సనుతించితిపి” అప చెప్పుటచే నింతేకు ముందు నలుడు 

ER ంచిన దెక్చాలుర "రత మును సుంతయే.యు నావరముతో వినకుండినట్లు 

'తెలియనచ్చుచున్నది. 

తా. ఓరాజకుమారా' అడిగి: పశ్న మొక్కాటి. ఆపశ్న మునక పత్యు త్ర 

రము మజొకటి. ఆశిండంటికి? యు కీ యనుకూలమె యుండలేదు. నీవంళీము 

ను నీపేరును చెలుపుమునలా నంత సేపు నెపకినో యనవవసరముగా పర్షించితివి. 

క. ఒకచోట | బకాశీంచియు 

నొక చోట నిగూఢ యగుచు * నొదవించెం గా 

తుకలవ్నీ నీసరస్వతి 
ఆాజ్యట్ట్రీ 

(పకటయు గూఢయును నగుసశరస్వతి వై లెన్ . న్ 1 
టీ. (పకిటయు= స్పష్టము గాంగానవచ్చుచున్న దియు, గూఢ యును= ఒకచో 

స్నహషముగా గానరాకున్నా దియు, నగుసరస్యృతివో ల౯ =ఆయినటి సరస్యతీనది ఎలు a ఎ యు 
వలెను, నీసరస్వతి =నీవాక్కు, ఒకచోటక౯ = ఒకపదేశమందు, [_పకాళించి 

యుక్ =స్మృవవ గుచు, అనలా నేనడిగిన పశ్నమునకు( దగినటు చెపుచు, ఒక 
బలు లు టో 3 

చోట =ఒకపదేశ మందు, నిగూఢ =కన(బడనిది, అనలగా నాయడిగిన పళ్న 

మునకుసుం తేని సంబంధింపకుండునటులు పప్పుటచే నదృశ్యమానమయినదని 

యు ననిభావము. కాతుకలక్ష్మీ =మిక్కి_లి వేడుకను, ఒవవించెక్ =కలిగించెను. 

శా. ఒకచోట గానవచ్చుచు నొకచోట నదృశ్యమానయగుచు నున్న 

సరస్వతీనదివలె నే నీవా కా_కచో నాయడిగిన| పశ్న మునకు సంబంధించినదగు 

టచేం గానవచ్చుచు, నొకచో నాయడిగిన పశ్నమునకు సంబంధింపనిదగుట 
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వేం గానరాకయునుండి నాకు వేడుకను బుట్టించుచునున్నది. ఆలం. ఉఆక్నే) 

త, ఉపమ. 

తే, అధికతరు లై నాని దిశ శాధిపతులు 
కాతుకము నాకు నీవంశ శకథలయందు 

దప్పిగొన్నట్రినారి కాళశేదప్పీ దీణు 

లిలపూరంబు హిత వై యాశేజ్సుంబు హిత వై. ర్9 

టి, డశాధిషతులు=డి క్చాలురు, అధిక “రులు= మెక్కి_లిగొప సారు ౫౫ 

-గాని=అయివను నారుక్ , నీంంళక థంయంపుక్ = కంకలయంకు, కొతు 

కఘు= వేడుక, అనలా జేపతిలు గీకి ౦ కుగొస్పవా ర నను నీపంశకథల వినుటకే 

నాక్ వేడుక. అింతి న కాని చేనూ “అవ్య తైంత్ఒ నో నాపంబ తేమ. గొస్పవారి 

వంళకథలు వికిచినాసంశక శలు క మశసీవలవ నీకు6 బం యోజవమేమ: పల్కెద 

వని చ ప్పెవినుమ్యు మ. = సగ గో ప 

క ర ప సు, సాాతివొ= న యం 

డువో, యోజింఫుము(అధ్యాహారము = అలో చింపుము. 

తా. ఒపురుపవరేణ్యా ! నీకంకు £ క్పాలురు పూజ్యుల నను, నీవంశకథ 
మె 

లందున్న కాతుకము నాకు దేపతలకథలందు లేదు. పరమపుణ్యు లై న దేపతలకథ 

లనువిడి చినాక థలనువినిన (పయోజవ మేమని యందు వే? ₹ప్పెదవినుము, వాని 

యం దాధిక్యమున్నను దప్పిగొని యున్న దునుష్ఫ్ణుల కాదప్పీ తొలణించుకొన 

జలము హీకేమైయుండునా, నేయి పీఠ మైయుండునా యోజింపుము. అళ్లై 

నీదరిత ము తక్కువైన 'చైనను నాకు జ వినపలయువని కోరిక. అలం. 

రూపకము, అర్ధాంతరము. 

వ. వను చేసి సిన(పశ్న ౦బునకు ను_త్తరంబు నీమోంద నస్పయున్న 

యది. ఇప్పుడై న నాబిుణంబు( దీర్చుకొనుము. భ వాదృ్భశం 

బై ననాయకరత్నంబు చనేవంశంబు భరించె? ఏవర్ణ్మ ౦బులు 
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నీపుణ్యనామంబునకుం (బకాశక౦బు లె నయవియని పరిమి 

తంబుగా. బలికి కుండినన లేం దనందన యూరకుండుటయు 

నన్నిషధమండలాథిశ్వరుండు. రల 

ట్ర్, ఏను, చేసిన ఫళ్నంబునకుక్ ట్ నిరంబు = (పగ్యుత్త తగరము నీమి. 

దక్, అవప్పే, ఉన్నాది అనలా. నాయడిగిన పశ్నయునకు నీవు తసిన్టు 

(ప పగ షు గర మియకపోవుటచే నాక ప్పు తీర్పవలప యున్ననని భావము ఇప్పు 

జా 
యవ దగ స్నంబుక =అమున్య నా మామణి, ఏవంళశంబు= ఏకుల:ు, భరించెల్ = 

,నాబుణంబుక , తీర్చుకొనుము, భ వా వృశంబు=నీసంటివాండు,ఐననా 

తాల్చినది, అనలా శేవంశంబునC బుక్జాతిన - బావకు ఏపర్మ ౦బులు= ఏయక్షర 

ములు, సీ పుణ్యా నానుంబునకుక్ Sse 5 (పకాళశకంబులు, 

2కి, కుండిననరేం సనందన = దమయంతి, 

ఊరకుండదుటయు=డ-రకుందలా , జం టా... రుండు = ఆనపుధా 

థ్శ్వ గుం డయినయావలమహారాజు, 

5 వనవమః.,, అ., పాపుతంబుూగాక , 

తౌ, స్పష్ట్రవు 

ఉ. తామరసావ్స్ వంశకథ 9 దవ్వుల నుండంగనిమ్భ చెప్పగా 

దేమిటికన్న నై జవిగు+హీనతి గల్లినం జెప్పు టొచ్చెము 

ద్దామతేగ ల్ల నేని నుచిశతంబయి యుండదు సెప్పికొంట నేం 

డీమెము' (బేష్యభావము వశహించినికృష్ణత నేంగు దెంచుటన్ . 

ట్రీ, తామర సాక్షీ =పద ములవంటి నే తరులు గల దమయంతీ! వంశకథ= 

నావంశవృతాంతము, నవ్యులక్ _ ఉండక - ఇయ్హు=దూరయుగానుండనీ, చె 

ప్పక = చెప్పుటకు, కాదు=తేగదు, అనయా జెప్పంగూడదనుట, ఏమిటికి౯ 

అన్నకొ=ఎందుచే ననంశా, నెజయు= స్వక్రీయమయినది, అగుహీనతక =అయి 

నట్ది చిన్నతనము, కల్లినక్ = కలిగియున్న చో, అనలా నీవకులమయినచో 

ననుళీ, చెప్పుట, ఒచ్చెయ ఇ అసమానకరము, ఊద్దామత = గొప్పతనము 

:క బ్లైక్ ఏనిక=కల్లీ నచో, చేడు, ఈమెయికొ = ఈరీతిగా, పేవ్యభావము= 
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చీపకత్యము లేక దూతత్వము, పహించి, నికృష్ట తక్ =హీనత్వముచే, ఏగుచెం 

చుటక్ =వచ్చియుండుటచే, చెప్పికొంట, ఉచితంబు=లేగినది, అయి,ఉండదు. 

తౌ. ఓదమయంతీ! వంశవృతాంఠమును జెప్ప పలనుపడదు. కావున దాని 

దూరముగా నుంపుము. ఏమనలూా, నాకుల ముక వేగ హీనమయిన దయినచో. 

జెప్పికొనుట యనమావకరము. నాకులము గొప్పదయినచో నేనట్లు "సేవకుండ వై 

యిచ్చటి కిప్పు డీకీతిగా వచ్చుట చేం జెప్పికొంట తగియుండదు. 

తే, ఇంతమ్శాతంబు సెస్పెద శ నెజీగికొనుము 

నృపతికన్యవు గిడుమూనశేనీయ నగుట 

మె(తి కజుసేయం దగ చేను + మనుజవిభుండ 
రాజవంశ కరీకుండ శ రాజవదన. గ్న్ 

టీ. రాజవదన=దమయంతీ ! నృపతిక వ్యవ = రెజనంద:నవువ, కడుక = 

మిక్కి_లి, మాననీయవు = పూజనీయు రాలవును, ఆగుటక్ = అయియుండుట చే, 

ఇంతమ్మాతంబు=స్పల్బముమ్మాత మే, వెప్పెవక్, ఎజియికొనుము = తెళిసికొను 

ము, మెతికిక = స్నేవామునకు, అజ చేయక = భేనముచేయుటక్రుు తగదు, 

ఏను, మనుజవిభు(డక్ =రాజను, రాజవంశ కరీరుండక = చం; సవంశమనెకి వెదు 

రుపొదకు వెదురుబోడువంటివాడను, అనయా జం(దచవంశ నుందు బుట్రినవాం 

డనని భావము. 

తౌ. ఓదమయంతీ ! నీవు రాజకుమాకికవు; నీవు పూజనీయురాలవు. న్నే 

హీతులపట్ల కపటముేయరాదు. కొంచెము చెప్పెదను తెలిసికొనుము. నేను 

మానవేశ్వరు(డను. చం్యదపంశమ నెడి వెదురుపొదకు వెదురుబోడుపంటివాండను. 

అలం. రూపకము, 

ఉ. పవేరడుగం దలంచెద వై * భీమతనూభవ యావివారముం 

దూరము సేయు మెవ్వరికి*ీవోసము 'తాందన పేరుసెప్పు టా 

వారపరంపరాసితికి 1 శా సము మూలము శా స చోదితా' 
థి “ఆలో 

ఇవారవి వేక హీను డగుశజాల్నుని మెత్తురె? పండితే తముల్.. 
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టీ, భఖీమతనూభవ= ఓదమయంతీ, పీరుజనానామము అడుగళా, తలం 

-ఎదవొ= అడుగందలంచియు న్నా వే మో, ఆవిచారముక = ఆయాలోజనము, దూ 

రము చేయుము=దూరముణగా నుంచుము, తాకా, తనపేరు, చప్పుట= చెప్పికొ 

నుట, ఎవ్య౭కిలా =ఎవ్నారికయినను, దోసకయు=పాపజనకము ఆఛారపరంపరా 

ss ముండుటకు, శా స్తన వవూలము= కొర 

మనో స పూన (డు-శా స్ర=శా స్త్ర సుచేత, చో దితే=| పేరితమైన, 

( వాన -ఏపుర్త్ రనలయంవనవి, వివేక =స్ఞానము చె, హౌనుండు=ళూన్యుండు, ఆగు 

జాల్ము నీలో = అ మువట్టి! చుని, పండితో త్త బుల్ =పండిత కేంస్టులు, మెగ్తు రె=మె 

చ్చుకొందురా? మెద్చుాః నుట. 

తౌ. సఇనుమంగీ!నాపే రడు” (వలంచియున్నా వా? ఆట్టయిన నావిచార 

మును “హర ుననుంచుమఘు. ఎవండయినను న చేరు తానుజెప్పికొనుట పాపము 

అఎ"రసరంపన ౧లుచుటకు శా = న్న) మేమాలము.శా పస్టయిచేం బే9౩త ములగు 

నాబారయులను టెలి, కాళనినీచు? పంపతో త్తములు మెద్చుకొనరు. 

వ. అట యును గాక, స్ 

ఓక. ఆదియునుంగాక =మశీయును. 

క, కువలయన్నేత సమత్షు 

వ్యవహారంబునకు యుష్మ శదస త్పదముల్ 

(శ వణ, శావణ యోగ్యము 

లవ్రచుండ.గ. బేఠు రుసెప్ప శే నడుగలో నేలా? 58 

టీ. కవలయ నేత) =కలువవంటికన్నులు గలదమయంతీ! యువ్పదస్రల్పద 

ముల్ =నీవు నేను అనుపదములు, సమశ్షవ్యవహారంబునకుక = సన్నిధానమం 

దు నిర్వ ర్రించుకొనెడి వ్యవహారమునకు, శర్పపణ . .. యోగ్యములు -శథవణ= 

వినుటకును, కా వణ = వినిపించుటకును, రొరూగ్య ములు= తగినవి; ఆవుచుండ(గ౯్,. 

చేరు చెప్పల = వెప్పుటకును, అడుగ =ఆడుగుటకును, ఏలా=ఎందుకు? 

తౌ. కలుపపంటికన్నులు గలదమయంతీ ! సన్నిధానమందు వ్యవహారము: 

లను జక్కంబెట్టుకొనుటకు యువ దస్మ చృబ్దిములు (అనలా శీను నీవు ఆను 
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పదములు) వినుటకును, వినివించుటకును, దగియుండంాం బేరడుగుటవలన 

చేమిపయోజనము. 

సీ, అని శారదం బై సేీవనమయూరము వా లె 
నహితాపకారకుం శ డతడు నలుక 

రాజహాంసియు(బో లె + రవముణీలలామంబు 

పదములం దనురాగ ? ముదయ మొంద 

సమయోచితంబుగా $ సారస్య మొప్పారి( 

బ్ నిట్లని మహీగీపాలుతోడ 

నన్వయం బెజింగించి + యభిధాన మెటింగింప 

కునికి మ మ్లాదరిం(చిన తెజింగె పి 

తే, యనఘ! మము నీవు వంచింప 4 నభీలవీంచె 

చేము నేరమె వంచింప శనిపుమునిన్ను( 

బేరు సెప్పిన నీ కనాశ+చారమేని 

మాకు నాయంబె నీతోడ + మాటలాడ. 59 

ట్, అని= ఈప” కారముగా, అహి తాపకారకుండు-ఆహి త=శ శు వులకు, 

అపకారకుండు = అపకారముచేయువా(డు, ఆనా శతు)వులను జంపువా€ 

డని భావము. నెమిలిపక్షమందు: అహి తాపకారకుండు - అహిజ= షాములకు, 

తాప=సం తాపమును, కారకుండు= చే సెడిడి, అనంగా పాములను జంఫునననియ 

యు. అతండు=అఆనలరాజు, శారదంబు=శర త్కాలమం ఒలిడి వఐనవనమయూ 

రమువో లెక =అయినట్జి యడవినెమిలినలెను, పలుకక = సంఖఫాసషింపలా, 

అనలా నెమిలి వర్ష కాలమందు(గూని శర త్మా_లమందు మానము దాల్చియుం 

డుట సుప సిద్ధము. కావున న ప్లై నలుడు చెప్పవలసినది చెప్పి మానముదాల్సి 

యుం డెననిఫావము. ఇట నలుండుపలి కెనని చెప్పినను శారదం చై నమయూరము 

తోం బోల్చుటచే మానముదాల్చెననియే కవియభిపా)యము. ఇట్లు చెప్పుట 

సంస్కృతమునకుంగూడ సరిగానున్నది. శ్లో॥ అదోయమాలప్య శిఖీవకారదో 
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బభూవతూషీ మహి తాపకారకః॥ ఆని యున్నది.రమణీలలామంబు= క్లీ)లక 

లంకారమువంటిదగు దమయంతి, రాజవాంసియుక -పో లెక  ఉరాజవాంసీవ లె 

న్కు పదములందుక్ =నలునివాక్యములం దుంగల పితిపదమునందును, అనురాగ 

ము= పేమ, ఉదయము-ఒందక్ =జనింపలగా అనలా నలు(డు పలికినపతి 

పదమును దదుయంతి కనురాగమును గలిగించె నని భావము. వాంసిపక్షమందు: 

పదములందు = కాళ్ల యందు, అనురాగము = ఎజ్బి(దనము, ఉదయ మొం 

దక=ంపయా అని యర్ధ్ ము. సమరయోచితంబుగా౯ = సమయమునకు 

-.గునట్టుగా, సారస్యము = సరసపుందనము, జఒప్పారక్ = ఒప్పునట్లుగా, 

ఇట్లని= ఈరీతిగా, మహీపాలుతోడకా = నలునితో, పలికె౯ = సంభాషిం 

చెను, ఆవంగా శరతా్కాలమురాలా నే చెమిలి ధ్యనిచేయక రమారకుండును, 

రాజవాంసలు,ధ్యని చేయును. అట్ల నలు డూరకుండెననియు దమయంతి మాట 

లాడుచుం డననియు భాపము. మజియు నలు(డుపలికిన (పతిపదము నామె కను 

రాగముకలిగించుటచే నతం దూరకున్నను డానూరకుండ లేక సంభాషించె నని 

తెలియ(గగినది. అన్నయంబు=కులమున్కు అనగా గులముపేరును, ఎజీంషించి= 

తెలిపి, అభిధానము=నీ పేరును, ఎటేలోంపక'-ఊనికి= తెలుపకుండుట, మమ్ముక్ , 

ఆదరించిన తెజం గ=ఆవరించికవిథమా, అనంగా గావనుట, వంశము పేరు 

చెప్పినట్లు నీపేరునుగూడం బెలివినచో నే మ మ్థాదరించిన ట్లగును కానిచో 

నాదరంపలేదనుట్క, అవఘ=సాపరపహితుండ వగునోఫురుష వరే క్యా ' మముకొ, 

నీవు, వంచింపక =మోసపుచ్చుటక, అ ఫలషిం చెదు=కోరుచున్నా వు, ఇపుడు, 

మేము, నిన్నుక్ , వంచింప నేరమే, “పేరు చెప్పిన = నీపేరు చెప్పినచో, 

నీకుక, అనాచార మేని=ఆచాగము కావని తోంచినచో, నీతోడకొజపరపురు 

షుండవును (గొ త్తశా వచ్చినవాండవును నగునీతో, మాటలాడకొ, మాకు, 

నాయం బెజన్యాయమగు నా! అనయా గాదనుట. 

తా. శతు) వుల కప కారము చేయునట్టి నలు డటు పలికి సాములకు6 దా 

పముగలిగించునదియు శర త్కాలమందలిదియు నగుమయూరమునలెనే యూర 

కుండలా రాజవాంసీవ'లె చే దమయంతి నలుండు పల్కినవాక్యములందలి ప్రతి 



462 శృంగారనై వధము [ప-_60. 

పదమునందు ననురాగమునెందుచు సమయానుకూలముగా నలరాజుతో నిట్లని 

యెను. ఓరాజా! నీవంశయుషేరు చెప్పి నీపేరు ెప్పకుండుటచే ము నాద 

రింపలేదనియే భావించెదము. నీవు మమ్ము సంచించిన మేముమాత”ము నిన్ను 

వంచింపలేమా? నీపేరుచెప్పుటయే నీకు నాచారవిరుద్ధమెనచోం బరఫురుషుండ 
.వైననీతో మాటలాడుట మా కాచారవిరుద్ధము కాదా ! కావున మాతోడ 
మాటలాడకుము. అలం. "శ్లేష, ఉపమ. 

లే, అన్యపురుషులతోడ నెశయ్యంపుగోన్ని 

యధిప ! మముబో (టి రాజక శ$న్యకల కగునె 

యది కులాబలావారసశేహాస నాస 
పోతి సావాసకాతూహళశేలావసథము. 60 

టీ. అధిప=ఓరాజా, అన్య పురుషులతో డ౯ = పరపురుషులతో, నయ్యం 
-వుగోస్టి = సరస, పసంగము, మముబో (టరాజక నక లక్ష౯ా = మాపంటిరా౫కు 

మారికలకు, అగునె=తగువా ? అది=అట్టు సంభ షించుట్క కులా... పసథయు-_ 

'కులాబలా=కుల నీ) లయొక్క, ఆచారోజ ప్రవ ర్రనముతోడ, సహాసన= ఒక చో. 

గూర్చుండుటకు- పొత్తునకనుట - పొసంగియుండుటక , భానగు, అసవా= సెయప 

నిదియు, అతిసాహస=మిక్కి_ొసావాసముూ పలదియు నగు, శాకూవాల= చేదు 

కక్ర్రుఆొవసర్తు ను ౫ గృహ మివంటిడియు, (అగున ) ఆఅ ధ్యాహాగ ము ఇ. నగా 

కుల దన్రీ)కిం బరపురులతోశనోష్టి కులకాంతల యా చారివకు చెంతెన్మాత 
మును బొసగనయతిసావాసప్రవేడుక యని యర్థము ఇక్సు పరపురుషు 

లతో సంభాొపించుట కులాంగనల కాచారదూహ్యమగుష.; యగుటయీ 

కాక మిక్కిలి సాహ సశకార్య'సు గూడ నగుచున్నది. కావున సెపీరు ఇప్పుట నీ 

కాచారముకానిచో € గులాంగనలదుగుమాకు నీతోడసంభాషించుట యా వార 
విరుద్ధముకాదా ఆని భావము. “అడి యగును గులాచారగవహాసనాసి” అని 

పక్కింటి (పతులలో చారము కానవచ్చుచున్నది. కాని మూలములో, 

న్లో॥ కులాబలాచారసవోసనాసహా॥ అని యుండుటచే నీపాఠ మే మూలాను 
'సౌారముగానున్నదని యొంచి తక్కినవి యుపేక్షింపంబడె. 
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తా. స్పష్టము. 

క, తగవే కులక న్యలకును 

మగవారలతోడ రూపీమహనీయులతో 
మిగులంగ6 దడవు లోపలీ 

నగళులలో మాటలాడ 4 నయత త త్త ఏనిధీ. 61 

టీ, నయత త్త వనిథి_నయ=నీతియొక్క_, త త్ర = యా థార్థ్యమునకు, 

సథ్= ఆ క రూపమవానీయులతో౯ Fey =సౌందర్య 

ముచ్చే మవానీయులు =పూజ్యులు, అనంగా మిగులసౌందర్యముగలవార ల నయని 

భావము. మగవారలతోడళక్ =పురుషులతో, మిగులంగక్ మిక్కిలి, తడవు= 

ఆలస్యముగా, అనంగాంజాల సేపనియర్థ ము, లోపనినగళులలో౯ = అంతఃపుర 

ములలో, మాటలాడ౯్ = సంభాషించుట, కులకన్యలకును = కుల చ్రీగిలకు, 

పగ వు4ఏ=న్యాయమా? అవంగాంలాదనుట్కు మగవారితో నే మాటలాడరాదు. 

“అందును సౌం వర్యపంతులగుపు రుషులతో బొత్తుగా మాటలాడరాదు. అందు 

ను అం౮ఃఫురంబున మాటలాడుట మిక్కి_లికూడదు. అందును ఘంటలకొలంది 

కాలము మాటలాడుట మజింతకూడదు. కావున నీతోమాటలాడుట మాకు 
వగవని ఖ'వయు. 

తా. సీఫురుషనరేణ్యా ! ఫూజనీయ మగునిట్లీసౌంచర్భము నలనీతో, ని 

యంతఃఫురములలో, నింత కాలము మాటలాడుటమావంటి రాజకన్నలకు. దగదు. 

అలం. కాస్యలింగ ము. 

వ. అనిన విని (పతిబంధర చ నాచాతుర్యంబును మనంబునం దఖి 

నందించుచు. (బత్యు త్తరంబు "వేజొండు వెదకి పొడగాన 

లేక యాలోకో త్తర చర్మితుండు విదర్భరాజపు త్రిం గనుం 

గొని న్నే తాంచలంబుల నలంకినవ్వు దొలంకాడ నిట్లనియె. 

టీ, అనినక్ =అని దమయంతి పలుకగా విని, [పతిబంధరచనాచాతుర్యం 

బును = నిస్నేధించుటయందలి నేర్చరితనమును మనంబునందుక , అఖినందిం 
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చుచు౯ =పొగడుచు, అనయా దమయంతి చెప్పిన (పతిషేధ వాక్యముల నొ: 

లించి మిక్కిలి పొగడుచునని భావము. (పత్యు త్ర్తరంబు, వేళొండు= మతీయొ 

కటి, వెదకి, పొడగానలేక =కను(గొనలేక, ఆలోకో _త్రరచరితుండు=లోకము 

నతి కమించిన పప _ర్రనము గల యానలుండు, విదర్భ రాజఫు త్త క = దమయం 

తిని కనుగొని = చూచ్చి నేతాంచలంబులక్ = కనుంగెనలయందు, అలంతి 

నవ్వు = చిజునవ్వు, తో"లంకాడక్ష్ = వెెయుచుండ(గా, ఇట్లు, అనియెక౯ = 

ఈరీతిగాం బలికెను. 

సీ వామావీ. మావీకశస్వాదు పేశల మైన 
పలు కేల యొరులవె + బెౌజువె వ యా యై 

జంచ[దసామృతశస్నాన పేశల మైన 

దృగ్విలాసము. జేర్పుశే దివిజాలందు 

స ఫలంబు సేయు మీత్సమధి కాయాసంబు 

నేను జెప్పినకార్య $ మిచ్చగించి 

చేవతాపతిభ కి. $ దిరముగా మతి నిల్పి 

(పకటకళ్యాణవై ఫభవము నొందు. 

"తే. వెలంది నామో౭ద. గడుగ్భపాశేవిలసనంబు 

నాటిచూచిన చూపు మీన్ననయ చాలు 

నాకుంగా నుడదరింపుము + నాక విభుల 

హా_స్తములు మోడ్చి వేండెద  నాదరమున. 68 

ట్రీ. వామాక్షీ = సుంసరమయినకనులు గలదానా, మాక్షీక స్వాదు పేళల 

ము= తేనెపలెను మధురమైనదియును మృదువై నదియు, ఐనపలుకు = అయినట్టి 

మాటను, ఒరులపపెక్ ౨ ఇతరులపై, పాజివైవక్ , ఏల= ఎందుకు, చంచద్ళ 

సామృత స్నానపేశలము--చంచత్ =పకాశించుచున్న, రస=అనురాగమనెడి, 

అమృతీ=సుధార సమునందు, స్నాన=అభిషేకముచే, పేశలము=మ్ఫుదు వై నది, 

ఐనదృ్భగ్విలాసము= అయినట్టి "నేతొవిలాసమును, దివిజాలందుక ఆ దేవతేలందు, 
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"చేర్చుము=పొందింపుము. అవలాం బే)మసహీతమగు చూపుతో దేవతలను 
జూచి యందులో నొకరిని పరింపుమని భావము. ేన్కు చెప్పిన కార్యముక్, 

ఇచ్చగించి = అఫెలపి.0చ్హి మత్సమధికాయాసంబు = మిక్కిలి యధికమయిన 

నాపియాసము, సఫలంబుచేయుము = ఫలింపంజేయంము. అనంగా దేవతలను 

వరించి నాకార్యమును నెజివేర్నుమనిభాపయు మదిక్ , దేపతాపతిభ క్లిక్ = 

ఇందాళదులందు పతిభ క్తిని, తిరముగాక =నిశ్చలముగా, నిల్చి =స్థా పన'చేస్కి 

| పక ఖ్యాణవై భవమును-_పకట= _పసద్ధ మైన, కల్యాణవె భవము = వివావా 

మహోత్సవమును, వొందుము. వెలది = దమయంతీ, నామి.దక , కడుక = 

మిక్కిలి కృపావిలసనంబుక్ =దయావిలాసమును, నాటి=మొలవేస్కి చూచి 

నచూఫు = చూచికటి చూఫుయొక్క_, మన్ననయ=గారసమే, చాలుక = సరి 

పోవును, ఆర యునకొ = (ేమతో, వా స్తములు= చెతులను, 'మోడ్చి=ము 

కుళించి వేండెవక్ = రము నాకులగాక్ = నానిమి త్లమ్బు నాకవి 

భులక = ఇంచదాి)వులను, ఆ రంప్రుమ = పెంద్దియాడ్ మదనతాపవిచార 

సమువ ఎమునుంచ 'లేపంవీయుము. 

తా. ఓవమయంతి ! మధు5సమువతె నే మధుకమయిన వాక్యములతో 

నారుంకుం జెప్పనేల ? అనురాగమనెడ యమృతంబుకందు6 దానమాడుటచే 

మిక్కిలిమృ ను.'మైన నీకటామూందలమును దేవతలపై నుంపు ము. "నేను జెప్పిన 

"కార్య మును చేశ నాయాయాసయును ఫవింపంజే యుము. దేవతలందు. బతిభ క్తి 

నుంచి చెండి మాసు ము. మికిి_బియను రాగసహొరమగు చూఫుతో నన్నుంజూచి 

దయారసమును నాపెనుంచితివి. ఆగౌరవమే నాకు. జాలును. దోనిటింబట్టి 

పా్రార్థించుచు న్నాను; నానిమిత్త మై దేవతేలను బాధలనుండి యుద్ధరింపుము. 

తే. ఇందువించాస్ట నారాక $ కెదురుచూచు 

నయనములు వేయు విరియించి శ నాకభ ర 
యుదిలకొనుచున్నవా రార్తి $ నున్నముగురుం 

గాలయాపన సేయంఃగాం శే గాదు నీకు. 64 
టీ, ఇందుబించా స్య = చం_చబింబమువంటిముఖము గలయోదమయంతీ ! నా 

30 
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కభ ర్ర=దేవేందు(డు, నయనములు వేయు = సవా సన్మేతములను, విరియించి=- 

'తెఆచికొని నారాక కై = నేవచ్చునిమి లే ము, ఎదురుచూచుక్ , ఉన్న ముగురు: 

=తేక్కి.న మువ్వురును ఆర్షిక్ =మదనతౌపముచే, ఉదిలకొనచున్నవారు= 

చింతనొందుచున్నవారు, నీకల, కాలయాసన= కాలక్షేపము, చేయంాక,. 

కాదు= చేయ పలనుపడదు. 

తా. ఓదమంతీ! దేవేరదుండు తనమే వేయి నే(తే ములను డెజచికొని సంతత: 

మును నానిమి త్రేము చా-చుచుండును. తక్కి_నయగ్ని యమవిరుణాలు గూడ 

బీడనొంది మిగుల జింతిలుచున్నారు. కాలశ్నేపముచేయక వెంటనే యొక 

పరింప్రుము. 

చ. వహరిహయు(జేమియయ్యెనొ క (యామదనానల తాప వేదనక్ 

వరుణుండువి పయోగమున$వాడ(డౌగయింతకు దండపాణీదా 

విరవాభరంబునన్నిగుల$ వేంగండెగినొవ్వం డెవీతి హా త్రుండుం 

బరిసర కేళికావనస శమాగతమందసమిరణంబులన్. 65. 

టీ. ఆమదనానల తాపవేదనక =అమన న్మ థాగ్ని సంబంధి యగు సంతాపము. 

పలనం గలిగిన చాధచే, వారివాయుండుజ డవేందు(డు, ఏనియయ్యెనిెకొ= 

ఎట్టి దు వస్థను జెండియున్న వాడో, విపయోగమునక్ = వియోగముచేత్మ_ 

Fee వాడ డ=కాంతిదక్కు_యడా? అనయా విరిహా తపమును బొందు 

ననుట, ఇంతకు౯ = ఈపాటేక్ దండపాణి=జయముండుు తాక , విరహభరంబు 

నక =నీవియోగాతిశయముచే, మిగులక్ = మిక్కిలి, వేగందెఐ తౌపమునొం 

దండా, వీతిహో తుండుక్ = అగ్నీ నో తుండునుపర్సర... సమిరణంబులక్ - 

ప. "కేలికాపనజ ఊఉ ద్యానవనములనుండీ, సమాగత =వచ్చు 

న్న, మందసమిరణంబులక్ = మందమారుతముల చే, నొవ్విండ=బాధనొం 

న అనలగా బొందుననుట, 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈపాటి కిందు(డు నీవియోగ తాపమ.చే మిగుల బా 

ధనొందక మానండు. వరుణుండును వియోగముచే మిగుల గాంతిహీనుం జ 

చూపట్టును. యము(డును, వియోగ తాపము బే మిక్కిలి బాధశెందును. అన్ని 
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వళో[ తుండు కూడ నీపాటికి మందమారుతో! పసారముబడే మిగుల భాధోవెంది 

యుండును. కాన గాలయాసనము చేయ వీలుపడదు. 

వ. అనిన విదర్భ రాజక న్యక యి ట్లనియె. 66 

శే, కలికినవ్వు (పగల్భ తాగ కారణంబు 
కాదుకా దంట వాచావిశగర్తణంబు 

సముగ రుంట తిర స్కారశేకలనము[ ద 

గాన (పత్యు త్తరం బిచ్చు+దాన నీక, 67 

ట్, కలికినవ్వుజ అంద మైననవ్వు, (పగల్భ ఈ కారణంబు--(పగల్భ తా= ధృష్ట 

త్వమునకు, కారణంబు=హేతును, అనగా నీవంటివానిం బరివాసీంచుట కొం 

"చెతనమునకు హేతువగునని ఫాసము, కాదు కాదు అంట=వలదునలదని 

నిషేధించుట, వాచావిగర్హ ణంబు= వాణ్ని ందయగును, పలుకకుంట= సంభాషిం 

పకుండుట, తీరసాార కలనమ్ముద=పరిభవసూ.డక మయినది కాన, నీకుకా, 

(వత్యు త్రరంబు, ఇచ్చుదానక = ఇచ్చుచున్నాను. అనగా మవానీయు(డవణ 

నిన్ను. బరివాసించినను, పలదని నిషేధవచనము పలికీనను చే ప్రత్యు తరం ఛభీయ 

కపోయినను నీకవమానకరముగా నుండును. కాన (పత్యు త్తర మిచ్చుచున్నా 

నని భావము. 

తె. పరివ్వాసము కొం టబేతనమునకు. గారణమగును. కాదుకా దనువచనను 

నిందాజనక మయినది. మాటు మాటాడకుండుట తిరస్కారము కలిగించును. 

"కాన నీకిప్పుడు చేవ తాసం చేశమునకు( (బత్యు త్త మిచ్చుచున్నాను. 

సీ అమరాంగనాసంగశమా భికో భితుం డైన 

హరి కేల మానువీ.*+పరిచయంబు 

కామింతునే యేను $ వెమానికాధీశు 

హా స్తిం గామించునే 4 హరిణరనుణి 

యారకూటకలాప నుర మే కలవాని 

శీనర నే నిర్లీ“శేథ్వరునకు 
లా జ 
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నఖిలలోకాధీకుం $ డమ శేం(దు( డెక్క_డ 

తే. నలపతీ, వత యమెనయె శ దలంప నొరునిం 

దివిరి నిందించియే. (బ స్తుశీతించి యేని 
నలినబిససూ(త్రమును బురం$( భులతలంపు 

సమము! _తెయ్యును లవచాపశేలముననై న. 68 

టీ, అమర...శోఫికుంయ _ అమరాంగనా=దేపతా న్రీఎలయొక్క, సం 

గమ=కూటమిెే, అఫేనో ఫితుడు=| పకాళించువాండు, ఐనవారికిక =ఆయిన 

ట్ర వందు వకు, మానుష్నీసరిచయంబు= =మనుహ్య న క్రీం సంపర్కొ_ము, ఏల=ఎం 

న అనలా సౌంచర్యపంతురాం (డగు డేవతా న్రీగిలసం సర్క-_ము చే సంతస 

ము చెందు: దునకు మ పకువ్యు క్షీ) పరచయంబుతో నసమియుం (బయోజనము 

లేదని భావము. ఏన్సు వై బోని కాధీశు౯ =దేవేందుని, కామింతు నే =సరింతునా? 

వారిణఅనుణి=ఆయడయేడి వా స్పీక్ = ఏనుంగును కామించు శే=వరించునా ? 

లేడియేనుంగును బెండ్లియాడుట యసంగతీమయివక్తై 'ేనిం; (దుని బెండ్లి యాడుట 

యు నసంగతమని భావము. కలవానికిక = (దవ్యవంతునకు, ఆరకూటకలా 

పము = ఇ త్లేడితో(జేనిన యలంకారము, అర్హ మే = తగునా ? ఏను, నిర్ణ 

'రేశ్చరునకుక. ఇ రే వేర, దునకు, అర్హ చే స్థన. అనయా శ 

కి త్రడియలంకారము తగనట్టులు చే వేందునకు ేనెంంిమ్మాతీమును దగనని 

భావము. అఖిలలోకాఫ్శుండు = అన్ని లోక ములకును (బభువు అగు అమగరే౦ 

(దుండు = దేవేంచుండు, ఎకుడ, ఎన్నిచూడక = ఆలోచింపలా, పరా 

టిక్ = మునుకబట్టవంటే, చేను ఎక్కడ అనంగా 'బెద్దముదుక బట్ట గొప్పవా 

రికెట్లు యు కృముకాదో యట్లు నేను నాదేవే్శదునకుం దగననిభాపము 

నలపతివతకా = నలుండు భ్రర్వయని (ప్రతేము పూనియున్నదానను, ఐన నేను= 

అయినట్టి నేను తివిక=|పయత్నించి, నిందించియేని =నిందిం చినప్పటికిని, (ప్రస్తు 

తించియేని = = నుతించినప్పటికిని, ఒరునిక , తలంపన్కు నలినబిసమూ తీమును = 
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తామరతూండులోనున్న దారమును) ఫురంధులతలంపును=అంతఃఫుర న్లీ)ల 

కోర్మి.యున్కు సమము=సమానమయినది, లపచాపలమునక్ ఐనక =స్వల్బ 

మ్మాగేపు చాసలము బేక్ నై నన్కు (తెయ్యును=ముక_లగును. 

తా. రకీ ిసంపర్క_ముగల యిం్యదునకు మనుస్యు న్లీ) సంభోగనుతో 
నేమిలాభి టు? ఒక వేళ నతండిష్ట పడినను నాడు లేడి యేనంగును వరింపనట్లు rk 

'నాయిం దున్న వరింతునా? ఒక వేళ "నేపరించినను ని క్షడిసొము _ద్రవ్యవంతు నకు 

దగనశ్లై దేవేం[దునకు నేను దగుదునా? లోకాథ్ళశులడైన యిందు డెక్కుడ, 

ననర్హ నాన నే నెక్కడ, కావున నన్ను నిందించినను బొగడినను నలునిందప్ప 

చే నొరుని వరింసను. ఇంతియకాక యంతఃఫుర న్లీీలతలంపు తామరతూండు 

దారమువంటిది. కాన స్నల్పమగు చాప ఎయు" చేతనా నను ముక్కొ_లగును. అబ్లై 

మాయఫి'పాయముగూడ నేమ్మాతము వికట ఘముగానున్నన పిచ్చిన్నమగును. 

చ. అటుదగు నేను శేశ్వరునిశయంత వా. డఖిలాప్పరోంగనా 

విలు. డొకమ_గ్త ఏభామినికి క వేడుక సేయుచు నున్నవాడు వి 

'సృటఒహురత్నిభూపషణవిశభావీతు లయ్యెడురాచ వారికికా 

గటకట!యార కూటనటశకంబురు చించునొ కాక యొ క్కె డన్ . 

ట్ సులేశ్చ రునియంతట్ వాండు= దేవే దు. డంతగొస్పవాండు, అఖిలా 

స్పరోంగ నావిటుంయ= అన్బరలకందణకును బునోవారుంన, ఒకమ రే నఖ మిని 

క=మనుష్యు నీకొక దానికి, వేడుక చేయుచున్నాడు = ఉత్కంఠకలవాం 

డగుచున్నాండు - అనలా నచ్చరల సాంగత్య మునననిళంబును ప్రర్టించునిందు6 

నంతగొప్పవాం డెకమనుష్యు న్లీ)ని పరింపం దలంచుచున్నాండు. అటుతగు 
నే = అట్లుసరించుట తగునా? విస్స్పుట. ..భూషితులు--విస్సుట= మిక్కిలి 

గొప్పనగు, బహు=నానావిధములగు, రత్నజమణిమయములగు, భూప.ణ= అ 

లంకారములచే, విభూపి.తులు=అలంకృతులగువారు, అయ్యెడిరాదవారికిక జ 

అయినట్టిరాజపుంగవులకు కటకట = అయయ్యో ! ఒక్కెడక్ =ఒకప్పుడ 

యినన్కు ఆరకూటకటకంబు=ఇ ర్తడికడియము), రుచించునొ కాక =ఇస్టమయ్యె 

డున అనయా నిష్టముకొ దని భావము. \ 
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తా. మిక్కిలి విలువగలిగిన నానావిధరత్న మయంబులగు నలం కారంబుల 

ధరించిన రాజులకు ని త్తీడికడియము రుచింపనివందంబున సౌందర్యపతు లగు 

నచ్చరలతో ( గూడి సుఖించినయిం[ దునకు చే నిష్టురాలనెట్లగుదును! 

మ. వినుమో నాద్యపతిజ్ఞ తత్పరత నుశర్వీనాథ! య్నై పభేం 

(దు నవశ్యంబు వరింతునా ధరణినాశీథుం డాత్మ నన్నొల్లండే 
ననుమానింపక యితక్తు నవ్విభునకుంశ కాంణంబు సద్భ శ్తిమె 

ననలోన్బంధ న వారి ముజ్జనవిధిశీ వ్యాప్యార పారీణతన్. 70 

ట్ర్, ఉఊర్వీనాథ = టీ రాజూ నాద్యుపతిజ్ఞ తత్పరత౯ = చేనొనర్చు పత్యా 

యందలియాస కిని, వినుమో=ఆలకింప్రుమా, ఏన్కు నిష ధేందుక్ =నలరాజున్కు 

అవశ్యంబు =తప్పకుండ, పరింతుక = పెండ్లాడుదును, ఆధరణినానుండు=ఆన 

లుండు), ఆక్ష్మక్=మనస్సులో, నన్ను! , ఒల్లండేని= అంగీకరింపనిచో, సద్భ 
_కీయెక్ =మంచిభ క్తి చే, అనల... పారీణతలా_ఆనల=అగ్ని లో బడుట్స 

ఉఆన్బంధవ= పరి వెట్ట కొనుట, వారిమజ్ఞన = నీటిలో మునుంగుట, విధి=పనులసం 

బంధియగు, వ్యాపార= వ్యాపారమందలి, పారీణతక౯ =నిఫుణత్వము చే, అవ్విభు 

నకుక =ఆనలరాజునకు, పాణంబుళ, ఇత్తును. 

తా. ఓళాజా! స నాలింపుము, ఏకు దప్పక నలమహారాజు 

ను వరింతును, ఆమహాత్తుండు నన్ను వరింపనిష్టపడనిచో నతనియందు మిగులభ 

క్రిగలదాననె యస్నిలోంబడికానిి యురివేసీకొనికానిి, నీటిలోముని కాని 

మృతినొంది యాకలువకు. (బాణ ములర్పించెనను. 

తే, అనుమ నీక్లంబుగా భీకుశతనయ పలుక 
నెలుంగవిను వేక్కం గోయిల శ యేచినట్లు 
విబుఫరాజు పసంగంబు శే విస్తరించి 

మజియు.: బలికింపం దలంచి యశేమృనుజవిభుండు. 71 

టీ. అనుచుక్, భిమతనయ=దమయంతి, తీళ్ణంబుగాళ ఇ కఠినముగా ప 

లుశక = ఫెషింపంగా, కోయి, ఏచికట్లు = విజృంభించిన విధ మును అనా 
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గోకిలధ్యనిపలె నే మధురముగానున్న దని భావము. ఎలుగుజకంఠ ధ్వనిని, వినుజే 

'డ్మ_క౯ =వినవశెనన్న కుతూవాలముచే, విబుధరాజు[పసంగంబు = జేవేయదుని 

ప్రసంగంబున్కు అనలా నిందునిచరి తేయును, వి _సరించి= స్పష్టముగా జెప్పీ, 

'మజీయు?౯" = ఇంకను,పలికింపక =దమయంతి యింకను భాషించునట్లు చేయు 

'టకు, తలంచి=ఐనిశ్చయించి, అమనుజవిభుండు=ఆనలరాజు, అని పెపద్నృూముతో 
—-్తీ ౬ ఛీ 

నన్వ యము. 

తా. అన యిట్లు దమయంతి కఠినముగా బలుక గా, కోయిలకంఠ ధ్వనిప 

"లెనున్స రో మెకంఠధ్వనివినప లెనని తలంచి బేవేందునికథ చప్పియింకను నా 

మెచే బూటాతంపందలంచి యానలుండు. 

వ. వెండియు దమయంతి నుద్దేశించి. 72 

క, నిటు పేదయింటి శేటికిం 

బఆ తెంచునిధాన మట్లుశే పజ తెంచిన నా 

నిటు పేద యభెాగ్యతి( దలు 

పేజీయంగ నిడు. గాక చొరణశే నిచ్చునె దానిన్. 78 

టీ. నిధా వము= పెన్నిధి, నిలు పేసయి౨టికిక = పెన్టవకి దునియింటికి, ఏటి 

శ్రిక =ఎందులకి, పజ తెంచుక =వచ్చును, అట్లు పజ తెంచినక = అట్లు వచ్చిన 

చో, ఆ౦బు పేవ=3 దర్శిదుంకు, అ భాగ్యకళ్ = దురదృష్టము చే, తేలుప్రక్, 

ఇజణియ(౯ =వగ్గజిపడునట్లుగా, ఇకుగాక = పెట్టుకొనును గాని, దానిక =ఆని 

భఛానమును చొరలకొ, ఇచ్చు నె=లోనికిబోనిచ్చునా ? అనంగాం బోనీయ 

డనుట, నిధానము తినయింటికి వచ్చుచున్నను బరమదర్శి దుండు తనదురదృష్ట్య 

చుచే నదిలోపలికి రాకుండునట్లు తలుపుమూ కొనును. అ సెచమయంతీ! నీవును 

సెన్నిధినంక్యిందుండు పచ్చి నిన్న సేకీంచుచుండగా నీదురదృష్ట్రయు చే 

చిరన్కు_గించుచున్నా వని భావము. 

శౌ. నిబు పేదవాని యింటికి నిధి రావేరాదు. ఒక వేళవచ్చినన్సు నానిఆం 

చ్చద తనదురిదృష్ట్రముచే నింటితలుపును ద అగా బంధించుకొనును గాని లోపలికి 

శానీయండు. 
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నా 

స్ప ముగ్ధత్వమునం జ౫(దీముఖి పరాజ్ముఖ నయ్యె 
చేల భాగ్యుంబు నిశ న్నెదురుకొనంగ 

నమృతాంధసుల నొల్ల శే ననుమానవియు గ భె 

నీలాగుగంటి మే + కాలగతుల 

యాగాదిదుర్ల భ $ మైన చేవత్వంబు 

నీ కొల్లా టయ్యె శ నేడు మాడ 

రసయోగనున సువశీర్ణత్వ మొందుట మేలా 

యినుము దాం దాన యెశీయునికి మేలొ 

"తే. యకటకట! సర్వగీ ర్వాణశే మకుటఘటితి 

మణివిభాభాసమానకో $ మలపడాబ్దు 

నురగ గాధ్శు నొల్లవే శ నరుని నొకని 

నలభిషెంచెదు ని న్నేమి శీ యనగ గలను. "4 

టీ. చర్యడముఖి=చం[దునివంటిముఖముగల దమయంతీ ! భాం క బు= అసృ 

ప్ర దెపత నిన్నుక్, ఎదురుకొనలగక్ష = అఖికు ఖియైపచ్చుచుంవ ౫ా, ముగ్ధల్వే 

మునక =అవి వేకముచే, పరాజుఖివి= విముఖురాలవు, అయ్యెను ఏల=అగుచు 

ఆనిపలుకునట్లి మనుమ్య న్సీ్రీయు, కని గ౯ొ, ఈలాగు=ఈపిధమువు కాలగతు 

లక్ =కృ తొదియుగ కాలములందు, కంటీమే=చూూచితిమా? శోసతిలే | పేమతో 

న్నా వేల? అము తాంధనులక్ = దేవతలను ఒలక౯ొ = వరింపను, అనమానవి 
లి mm | 

వరింతుమని రాయగా దరస్కరించిన మనుష్య నీల నిావజణ శన్నండుం 

జూడలేదని భావము. యాగాదిదుర్లభంబు = యజస్ఞముల కలిని గూడ పొంద 

శక్యముకానిది, ఐనదేవల్వంబు = ఆఅయినట్టియమరత్నము, చేడు, చూడక = 

ఆలోచింపటా, కకక, ఒల్ల(బాటు = అేతీంపకయు.డుట, అయ్యుక , 

ఆనా చెక్కులు యాగంబులు చేనినన బొంద దరముగాని జేవత్యము 

సులభమా వచ్చుచుండగా దాని నీ వాశీంప కన్నావు. ఇనుము 

సయోగమనక్ = రపాదిసంబంధముచేత, సుసర్థ్యత్వము = బంగారమగు 
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టను, ఒందుట, మేలో = | శేయస్కరమో, తాను, తానయె, ఉనికి= 
ఉండుట, మేలా=| శేయస్కరమో?ఆనంగా నినుఘు ర సాదిసంబంధంబునుబొంది 

బంగారై లోకములో గౌరపమునొందుట మేలుకాని యప్పటిరూపమ. తో 

నుండుట మేలుకాదు.అప్షైి-మానప న్రీీపయిన నీవు చేవేందాి)డిసంబంధము"ే 

నమరత్నేము నొంది జగంబున సన్నుతినొందుట ౫గంబు*" మంచిది కాని మా 

నపత్వేమున సే యుండుట యంత మంచిదికాదు. అకట$ట= అయ్యయ్యో, సర్వ 

గ్రాంణ =. అబ్బుల్ ఇ సర్వగీర్నాణ= అంగబిశోసేల మె.క్కు, మకట=కరీటము 

లందు, '* టిత =కూర్పంబడిన, మణీ=రళ్నే ములయొక్క్క , పిభా=కాంతులచెత, 

భాసమాన=|పకాళించుచున్న, కోమల =మ, య అం పదాబ్దు= పాపపద్మము 

లుకలవాండగు నురగ ణాధీశుల = చే వేం దు;,జల్లక =వరింపకి, నరు: క ఒకని= 

ఒక మనుష్యుని, అభిలపించెదు =కోరుచున్నా చు, నిన్ను, ఏసనునంగక్ కలదు= 

ఏమనం౫లవాండను. 

తా. దమయంతీ ! భాగ్య దేవత నన్నెచుగ్క ానుచున్నట్టు జేషరిలు స్నయ 

ముశానిన్ను( గోరిపరించుచుండలా నవి వేకము డె శేల వలవచెః.వు. చేవతేలనువ 

రింపనిస్టపడనిమానవ నీంలెద్చటవై న యుంమరా? నేషప్పుడును ౪. వినియుండ 

లేదు. యాగాదులొవరిం చయును బోందందరముకాన చేసత్వము నిష్టపడకున్నాా 

వేల? రసాదిసంబంధము చే నినము బంగానై నటులిం గాందిసంబంధము చే చేవ 

త్వ మొందుటమంచిది. అయ్య యా ! గోజరలకంఆకిను వంసకీయు(దగు బే 

వేందు”ని ఐరింపక యొకమనుష్యుని వరించుచున్నావు. నిశ్నేమందుకు? 

వీ, రజువల్ల రిమో6దం క్ట (బణయంబు గల జేని 

కొ నంతరితం బేలుహరి వరించు 

నగ్ని కావాుతి గాల 1 నాత్ర నో చెద వేని 

జాత వేదునియదృశేస్టము ఫలించు 

సలిల పవేశంబు $ సమ్మతిం చెద వేని 

నంబుధీశ్వరుండు పుశీణ్యంబు సీయు 
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నెబ్బంగిం (బాణ ముశపేక్సీంచి తేనియు 

వై వస్వతుని కబ్బు శ వాంధికంబు 

వే. ఘట్టకుటికా( ప్రభాతం బుక క్రమముచేత 
దముసహోోవరి! నీకు నశ య్యమగవరుల 

నొలననియును దుది. బొందశకుండ రామ 

సమృకింపుము నామాట + చలము మాని. 75 

ట్రీ. రొజ్ఞానల్ల రిమో(దలొ =తీం ఎంటి _కౌదబియందు, (పణయంబు= (పేమ, 

కలదేని= ఉన్న చో, అంతరిక్షంబు=ఆకాశ మును, ఏలువారి = పరిపాలించునట్లి 

యిం దు(డు,పరించుక = పెండ్డాశును. అనంగానీవురివోగికొని మృతి చెందినచో 

నాక సమునందేనీవట్టు చేయవఎయు వు గావునదానిక ధిపతియైన యిి(దుని చేతికి6 

జిక్కెచవు. అస్పుడిందుండు తప్పక నిన్ను బెండ్లి యాడునని భావము. ఆత్త్మ౯- 

=నీదేనాయము, అన్నికిక , ఆహుతి గాక = హో ము దవ్య యముగా, క్రోశెన వేని= 

అభింషించించో, జాత వేను ౧=ఆయగ్నియొక్క_, అవృస్ట్రము, పుణ్యము, ఫలిం 

చుక్ =పంతును, అనలా నీవు నలుయనరింప లేపన్నకోపముచే నగ్నికిని దేవాము 

నర్చింప౦ందలం చెవ వేని నరంయపూర్వపుణ్యపరిపాకంబు చే నిన్నుందప్పకపొండితన 

'యలభిలాషము తీర్చుకొనును. సలిల ప వేశంబు=జల ప్రవేశ మును, సమృతించెదవు ఏని 

=అంగీక రించిన పో అంబుధీశ (రుశు=పరుణ దేవుండు, పుణ్యంబు, చేయుక్ = 

చేసేయుంతుకు, ఓవమయంకీ ! నీచేవామును విసర్జింప నెంచి జలములో పవేశిం 

చికచోనిన్ను( బొంద వరుణుండు దనకోర్కి_దీర్చుకొనును, ఎబ్బంగిక = ఏరీతి 

చేతనై నను, పా”) ణము, ఉ పేక్షీంచి తేం=విడుపందలంచుకొన్నచో, వై వస్వతు 

నిక్ =య మునికి వాంఛితంబు=కోరికి అబ్బుక = నెణవేజును, (పాము లేరీతిం 

జచ్చిన యమవర్శకము చేయకతీజదు కాన నీవు య ముని యొద్దకుం బోయినప్పు 

"డారీండునన్నుందప్పక వంంపకమానంయ. దమసహోదరి = ఓవమయంత్రీ, 
నీకుకా, అయ్యమరవరు లక = ఆదేనతా శేష్టుంను, ఒబ్లక అనియుక ఇ పరింప 

నిసపడనన్నను, ఘట్టీవటికాాపభాతంబు (కమముచేతక్" = ఘట్టకుబికా_వ 

భాత న్యాయముచేక్య తుది =కడకు పొందక=జఆయిందొదులను వరిం 
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"పకుండ, ఉండరాదు. చలము=పంతము, మాని=విడిచి, నామాట =నావాక్య 

మును, సమృతింపుము=అంగీక రింపుము, ఓదమయంతీ ! నీవిపుడుదేవతలను పరింప 

నిష్టపడకున్నను గడకువారినే ఫొందపలెను గావున నిప్పుడు విచారించి నామా 

“టవిని దేవతలను నరింపుము. “ఘట్టపటికా పభాతన్యాయము” అనగా నొక 

బండివాడు ఘట్టాధి కారులకు జెల్లి ంపవలసిన సుంకము చెల్లింపకుండ. బెల్ల 

వాజకమున్నే దాంటిపోవలయునని యెంచి సందుదారులం బడి యతిర్వరతో € 

'బయనముచేయుచు. 'దెల్లవాఆంనప్పటి కాఘట్రమునొద్ద కే చేరెను. తానాయా 

సపడి సాంకముగూడ( 'జెల్టించెను. శీదమయంతీ! అక్షై నీవు దేవేంచాదులను 

పరింప నిష్టపడక' జలాదుల చేం (బాణ త్యాగము చేసినను గడకు వారిచెంత జే 

చేరుదువని భావము. 

తా. ఓపసమయంతీ ! నీ వురిపోసేకొనికాని, జలములో(బొచ్చిగాని, అగ్ని 

లో బకి కాని పాణములు విడుతువనిపల్కు_చున్నావు. కానీయురిపోసికొని 

చచ్చినప్పు డాసనియాక సముకందు 'జరిగింప లెనుగాన దానిక ధిపతియైన యిందు6 

డుపకంచును, అగ్ని లోబడిన నతయవరించును. జల ములలో: (జొచ్చిన జలము 

లకధిప+ యె వరుణుడు పరించును. ఏవిఫమున నీవు పా9ణమును విడిచినను 

యముని జిరక తీజిను కావున నతండు నిన్ను సప్పక పరించును. మొదట నీవు పరింప 

కన్నను గడకువారి నేపొంసవలెను. కావున పంతమువిడిచి నామాటవిని 'దేవతేల 

ను జెంజ్రేయాషు ము. 

తే. ఒల్లననుమాట కర్థ మోశయుత్పలావీ, 
వలతుననుమాట గాదుగా $ వ; క్రరీతి 

విధి నిపేధరూపంబు భాశీవించియున్న 

విధియ యగు వ్యంగ్య వాసనాశేవిలసనమున. 76 

టీ. ఓ యుక్న లాక్షీ =కలుపలనంటిక న్ను లుగల దమయంతీ,ఒల్లక్ =వరింపక్, 

అనుమాటకుక =అనుపద మునకు, వకరీతిక=విరు ద్ధార్థముచే, లేకవిరుద్ధ మగు 

రీతిచే, వలతు£౯ =వరింతు ఓ, అనుమాట, కాదుక దా=-అయియుండదుగచా +? 

విధి = విధికా స్క్రమ్సు నిషేధరూపంబుక్ = నిపషేధస్వరాపముూూ,,. భావించి, 
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ఉన్నక = తలపోయుచున్నను, వ్యంగ్య వాసనావిలసనమునక్ = వ్యంగ్యార్థే 

మాళ్ళాసించుటచే, విధియయగుక = విధివంటి జేయగును. న్లో; నిశే హచ్యుతచరి 

దనం _స్తనతేటం నిర ర వ్వరాగోధరో | ననే మారమనరజనే ఫులకి తాతన్వీత. 

చేయంతనుః | మిథ్యావాదిని దూతి బాంధవజన స్యాజ్ఞాతి ఫీడాగ మే | వావీం 

స్నాతుమితోగ తానిన పున సస్యాధమస్యాంతిక మ్॥ ఒక నాయిక తన్మవీయు. 

నిల గొనివచ్చుటకు దూతికను బంపంగా నది యతనియొద్దకు బోయి యతనితో ' 

సురతసుఖము ననుభవించి మగిశి నామికయొద్దకు వచ్చి సంభోగచివ్నా ములను 

స్నానవ్యాజము చే. గప్పుచుండ(గా నాయిక దాని కపటవ రన మెణింగి దాని. 

తో నిట్లనుచున్న ది. ఓదూతీ! నీ సనములంవలిగంధ మంతయు దొ అంగివది. పెద 

వియందలి యెొజ్ఞంచనము పోయినది కన్నుల కాటుక పోయినది. నీశదీరము 

కృళించి కు ైయున్నదె. పాపను. నీవు నాయొద్దనుంశ్ ను 

బావికి. బోతివి. అంతేకాని నీ వాయధమునిచెంత శే సేలేదు. ఆని నాయికప 

ల్కె_ను. ఇట నాయిక దూతికకాముకునిచెంత కే లేదని నిషేధరాపయఘౌగా 

బలికినను నది దూతి కాముకునిచెంత కేంినదనెడ స. | వ్యంగ్యము 

వేం చెలియంజేయుచున్నది. అప్లై దమయంతీ ! నీవును శోఐతలని నిష్టపడనట్టులు 

ఎసెకింగనంబకుచున్నను,మనంబుభో నివ ఫపడక యుండవని తలంచే_నని భాను, 

వ. ఇవ్విధం బగునేని. క! 

సీ. వెలంది! మై రావత $ద్విపకుంభ కుచకుంభ 

సంధారహరిదధీశశ్వరుని వలతొ 

దలజావీ.! నిఖిల తేశజస్విలోక ములకు 

న(గగణ్యుం డై నీయనలు వలతొ' 
తరుణి! లోకానేక శధర్మసంస్థాపన 

(పాగల్భ ్యనిధి ధర్మశరాజు వలతొ' 
పల్లవాధరి! విధిగ పథమస రాధ్యక్షు 

స _ప్పపాథోనిధిశీస్వామి వలతొ 
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శే. వైభవం బిచ్చగించి పాశవనతం గోరి 
ర శీలత $ నిర లత ర శొాలతే యరించి 9 నిర ల ధర్మ థి న 
మాసపడి వీగి నలువురశయందు నొకని 

వేడుమా చూచెదము నీవిశవేకళ కి. 78 

టీ. వెలంది=టదమయంత, నిరావత్ .. శ్వరునిక -ఐరావల్ ద్విప=ఐరావతమ 

“నెడిదిస్టజఘుమొక్క్క_,కుంభ =కుంఛ ౦బు ఎనెడ్రే కుచకుంభ =కుచకుంభ ముయొక్మ, 

సంభా” .పెంఫ్రుగల,వారిత్ =దిక్కునకు, అధీశ్వరునిక్ =అధిపతియగు నిందునీ, 

పలతువు+ఒ=సరించువా! అన౮గాందూర్చుదిక్కునకి ధిపతియగు నిం దునివరింతు 

వా? చస్పుమని భౌనము. జలజాత్షీ =పద్మ ములవంటి చే త్రములుగల దమయంతీ & 
నిఖిలతేజస్విలోక మునకుక్ = సమ _స్తదుయిన లేజుప డార్థ ములక్షును, అగగ 

౯ఖ్యుండు=[స ధానుండు, ఐనయనలుక్ =అయినయత్ని హో! తుని, సలతొ=వరింతు 

ఇ 5 | జ ఆ 0 అస వో? ఓవమముంతీ! సమ స్త తేజపదార్థములలో నుత్క్భృష్టుండగు నన్ని 

హోతునిఐకింతు వేమో చెప్పుము. తొరుణి=దమయంతీ ! లోక... రాజుకొ- 

లోక = మందు, అ నేక=సమ స్తనుయిన, ధర్మ =ధర్శ్మ ములను, సంస్థాపన= 

సై మటు మలాల కూరల వారక్ సభల నమన, ధర్మ రాజుక్ 

=యయముని, ఇలతో"=పరింతువా ? అనలా సక్లలధర్మములను స్థాపించు టయందు 

గల నేర్షునకు సధయెన యమధర రాజును పరింతువేమో చెపుము. పల 
య డు అట్లీ J en 

వాధర్ = చిగురుపంటిపెపవి గల దమయంతీ ! విధి... అధ్యతల౯ విధి = 

ద్రహాయొక్క, _ప్రథమసర్గ = మొసటీసృస్థి యగు జలములక్షు, అధ్యక్ = 

అధిపతియగు, స పపాథ్ నిధి స్వామిక = ఏడు సము[దములకును నధిపతి 

యగుపరుణుని పరింతువా ? అనయ్యా * అపఏవసస ర్షాదౌ ” అనియుం 

డుటంబట్టె (బహ్హకు 'మొవటిసృష్టి యగుజలములకును సమ్ముదములకును 

నధిపతి యగువరుణదేవుని పరింతువేమో చెప్పుము. వైభవంబు = సం 

పదను ఇచ్చిగించి, పొపనతకొ = శుచిత్వమును కోరి ధర్మ శీలతక్ = 

ధర్మస్వభాసము కలిగియుండుటను, ఆగి ౦చి=అపేక్షీంచి, నిర్మలత్వము=స్వచ్ళ 

తను ఆసపడి, వీరి నలువురయందునుజ ఈ నలువురిలోనుు ఒకనిక =ఒక పురు 
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షుని, వేండుమా=కోరుకొనుమా ? నీవివేకళ కి ౯ =నీ తెలివియొక్క. యతిశయ 

మును, చూచెపము. అనరా, వైభవము గలయిం దుని పరింతువా ? శుచిత్వ 

ము గలయన్నిని పరింతువా? ధర్మ స్వభావుం డయినయముని వరింతువా? లేక 

నిర్గ లత్వము గలిగినసరుణుని వరింతువా ? వీరిలో నీ కిష్టుండయిన వానిని పరం. 

సుమా! నీసామర్థ శ్రమును జూాశెదనని భావము, 

తా. స్పష్టము. 
తే. అని నృపాలుందు వలుక వాళస్తాంకను ప్త 

కోనులై కకపోల మె శ యానుగావ్నీ 
వినియె నొకరీతి నొకభంగి $ విననిదయ్యె 

వలసియును నొల్ల కయును దశే చ్వాక వ్రిసరణే. 79 

టీ. అని, నృపాలుండు = నలరాజు, పలుకక్ = పలుకగా, ఆమృగాక్షి 

ఆదమయంతి, వా స్త...కపోలయై.. వాస్తాంక = వాస్తతీలమందు, సు ప్ప: 

నిద్రించిన, కోమల = మృదువయిన, ఏక = ఒకటియెన, కపోలయె= చెక్కిలి 

కలదై, త ద్వాక్యసరణి=ఆ నలుని వాక్యములరీతి, వలసీయుక్ =అపేక్షీంచియు, ' 

ఒకరీతిక, వినియెక్ =ఆలకించెను ఒల్లకయును = ఇష్టములేక, ఒకభంగిక = 

ఒకరీతిగా, వినినద య్యె్ =ఆలకించినదాయెను. అనలా నతనివాక్యము లతి 

(శాప్యములయి యుంట చే వినవలయునని కోరికగలిగినదనియు. దన క(పియు. 

లయిన దేవతల సృత్తాంతము చెప్పుటచే వాని విననొల్లక యొకరీతి? విన నిష్ట 

పడకుండెననియు 'నెజుంగునది. 

శా. అని యిట్లు నలుడు పలుకగా నాదమయంతి తన సదనమును 

వా స్తఠలమందు( జేర్చి యానలునివాక్యము లతిమధురముగానుండుటచే నొక 

రీతిగా వినెను. ఇం|చాదుల చర్మితీమును విన నిప్టములేక యాతనివాక్యము 

లందు( దిరస్మా రము గలుగుటచే విన నిష్టపడదయ్యెను. 

వ. చింతా కాంత యె యొక్కింతతడవు తల వంచుకొని విచా 

రించి పదంపడి నిట్టూర్పు నిగిడించి యాయిందువదన యా 

'రాజకందర్పునిం గనుంగొని సవిపొదంబుగా ని టునియె, 8" 



సలునినూట నిని చింతా 

యొ తలవంచుకొనుట. 
యా 

o 
రె 

*ంటె 

47%. దచదనుయం 

"క్ 
షష 

n 3 | | 
——_—— 

| 

లాలన ఎ. 

3 if ౧ ౧ గ్ Ne 
గ 

ఫ్ 

[౮౫ 





ప-8].] చతు రా శాం సము, 479 

టీ. ఆయింకువకన = చందునివంటిముఖము గల చడదమయం౪ళ, చింతౌ 

(శాంతయె = విచారము చేం జుట్ట(బడినడె, ఓక్క ం8ితడవు = కొంచెము వేపు, 

తల, పంచుకొని, విచారించి, పదంపడి = తరువాన, నిట్టూర్చును,. 'గిడించిఆ 

పుచ్చి, ఆరాజకందర్చునక = మన శునిదంజో యా నలదుహారాజునూ కనుం 

గొని=చూ-ది, సవిపాదంబుగాక్ = విచారముతోంగూడ, ఇట్లనియె౯ = ఇట్లు 

సలి కను. 

ఉ. నీచరితంబు మాడ నతిశేనిష్టుర మయ్యెడు లోకపాలదు 

ర్యాచిక సూచి కాంకురపశరంపరం దూశ్సెదు మాటిమాటికకా 

నా చెన్రులందు నీకు. దగుశేనా యిటు సేయం దప్పు మంటి బా * 

ధాచరణంబు నైజము గశేదా తలపోయంగృతాంత దూతకున్. 

టీ. నీచరిరంబు = నీ(ప్రవ ర్హనము, చూడక = ఆలోచింపంలా, అతినిష్టు 

రము=మిక్కొ_లి (కూరమయినది, అయ్యెడుక్ = అగుచున్నది, మాటిమాటికిక్ర్ 

నా చెవులందుకొ, లోక... పరళ -లోక పాలజది క్పాలురయొక్కా, దుర్వా 

చిక=దుష్ట్రములగు సం దేశ వాక్యముల నెడి, నూచిక =సూదులయొక-, అంకుర= 

బుతు పరంపరక =పరు సలను, తూ ర్చెదు=(గుచ్చుచున్నావు. ఇటు 

చేయ్ =ఇట్లు చేయుట, నీకుల్కా తగునా? తప్పుము = ఆదిక్సాలుర చరిత 

మునుజెపుట మానుమని, అంటి౯ా = అని పలికితిని తలపోయక్ = ఆలోచిం 

పంగా, కృ 'తంతదూతకుక =యమదూతికు, చాధాచరణంబు = బాధకలిగిం 

చుట, నై జముక దా= స్వాభా విక ము గదా? యమదూళకు (పాణుల బాధ పెట్టు 

టమే యాః రము. అపై నీవు యమునికి దూలవై వచ్చితివికావున నే క 

నత్వము వహీంచి పలదనుచున్నను బాధే పెట్టుచుంట వని భావము, 

తా. ఓయీ! నీప్రవర్తనమును జూడంగా మిగుల (గూరమయినట్టులు 

తోచుచున్నది, నా చెవులు చిల్లులుపడునట్లు డేవతలసం దేశ వాక్యము లనెడి 

నూదులచే నేల పొడివెదవు! వలదని పలికితిని. అ ట్లనుచున్నను నిట్లు చేయుట 
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తగునా? జను. ఆలోచింపంగా నీవు యమదూతవు. పరుల బాధ పెట్టుటయే 

యమమాతలకు స్వాభావికము. అట్టుండ నీవెట్లుమానుదువు. 

సీ ఇదె మెల్లి కల్యాణ $ మేతెంచుచున్నది 
యీయవాచికవా స్ప * లిపుడు మాను 

వర్గింపు నిషధభూ వరునినోకితి వేని 

నీదోష. మఖిలంబు 1 నెడలుంగాన 

యుండు నీ విచ్చోట + నూరట నేం జెల్లి 

సురల కి నేమి వేశగిరము వచ్చె. 

నలునివావచ్భాయ 4 దిలకించె నీయందు 

హంస సూపినచ్చిత $ మాత్మ, దలంప 

"తే. వాస్సములు మోడ్చి వేండెద + ననఘ నిన్ను 

నూను మిటు వింటివే నీకు 1 మాన్య మేని. 

్రాక్ష శాసనముఖ్యదిశ క్పాలవర S$ 

పాణివీ కన కార సంగ! వార్థ వారనంబు. 82 

టీ, ఇదె=ఇదినో, ఎల్లి = స ఫల్యాణము = స్వయంవర మహోత్స 

వము, ఏతెంచుచున్నది = వచ్చుచున్నది, ఈయవాచికవా ర్తలు = చెప్పరాని 

దుష్ట్రములగు దేసతల సంచేశపచరములు, ఇపుడు, మానుజ పిడువుము. టప్ప 

కల్యాణమహో గృసము 'జరుగం పలంచియంన్నది. కావున నా మంగ ళ మునకు 

దగినట్లు మంగశ వాక్య ములే పలుకుముకాని దిక్చాలుర సందేశ ము'లనెడు నమం 

గళ వాక్యములు పలుకకుమని భావము. ఓపితి జేనికా = శ కః ఒడవై నచో, నీ 

దోషముజనీపాపము, ఆఖిలంబు=సమ స _స్తహాను, ఎడలుగాని = తొలంిసోవును 

"గాన, నిషధభూవరునిక = నలరాజును వర్మింపుము. ఓీయీ ! పుణ్యాత్తుల 

చర్మిత్రము విన్నను పర్గించినను 'బాపములు తొలంగునని పెన్టలందురు. కావున 

ఖుణ్భాత్తుడగు నలరాజాును వర్గింపశ క్తిగల్రినచో వర్థింపుమ్కు నీపాపయు లన్ని 

యు( దొలంగిపోవునని భావము. చేయడు, ఎల్లి = రేపు సుకలకుక, ఇష్ట, ఏమి 
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చేగిరయువచ్చె= ఏమితొందర వచ్చినది. నీవు, ఇచ్చోటకో, ఊఆఅటక =వి[శోం' 

తి కొనుచు, ఉండుముజనిలువుము, ఒకటి రెండుసెనములలో చేపతలకు తోం 

దరలేదు కావున నిటవ్మిశమించియుండుమని భావము. సాంస=రాజహాంసము 

చూవీన చిగశేయు= చూపిన చి తపటమును, ఆత ౯ =మనస్సులో, తలయక్ = 

ఆళలోచింపలా, నీయందుక్, నలునిరాపచ్చాయ =నలుని శరీరకాంతి _ లేక -_- 

నలుని రాపముసోలిక, తిలకించెక్ = చూప క్షైను. అనఘ=పాపరహితుండా |! 

వా_స్తములు= చేతులు, మో.శ్చే = ముకుళించి, నిన్నుక్, 'వరడెదక మార్టం 

చెదనా ఇటు = ఈ నా వాక్యము, వింటివే = వినుచున్నా వ?” ? నీకుక , 

మాన్య మేని = గరపింపందగినవయినను, వూక కార్ల సంబులనాక శాసన 

బేవే్య్యదుండు, ముఖ్య = ఘుసలీగా ల, దిక్చాబవర్భ = చన తౌ శేష్టులయొక్క, 

పాణి పీడన= వివాసామనెడి, కార్య =పనినిగార్బీ, సం కంబు కాజ (6 

చుటను, మోనుము= పిడువుము. 

తా. ెపీఫు నాకం గల్యాణము కానున్నది. అందులకు దగినట్లు 

మంగ భ వాక్యము లాడుము. కాని చేవనవలయమంగళ సందేశ ములు చెప్పకుము, 

నీపాపములన్ని యు వొలంగిపోవును. కావున నీకు శక్తి గలిగివచో నలుని 

పరింపుము. నేండురేపు ఇంతలో చేవనల కేమితొందర? ఇటనే వి(శాంతి 

చెందుచుండుము. ఆనాడు వాంసయిచ్చిన చితపటమును పలంచుకొనలా 

నలునిరాపము నీయందున్నట్లు వ్ ఇచుచున్నంది. బద్ధాంజలినై వేడుచున్నాను, 

ఇటు పీనుము. దేవతలను పరింపుమని గ్రాకిరభుట విశిచిపెట్టుము. 

క. ఈరీతి నాతలోదరి 
సారతరసుభార సౌర శీస| పసవరసా 

సారసరసో క్రి సరణి ము 

హోరాజకుమారునకు నుశపాయన మొసలౌన్. 88 

టీ. ఆతలోదరి=ఆదమయంతి, ఈరీతిక = ఈవిధముగా, సార *** సరణిక్రా- 

సారతర=మిక్కి_లిశేవ్యమయిన, సుధారస=అమృతరసమునకు ; జ రస=పుట్టిన 

పగు అనలానమృతరససమానమయిన యని భావము, (పసవజపువ్వులయొక్క_, 

31 
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రస=ఆసవముమొక్క_, ఆసార=జడివానవలె, సరస=ర సముతోంగూడియున్న, 
ఉ క్రి=మాటలయొక్క, సరణిక్ =రీతి చే, అనంగానమృతముతో సమానమయి 

నపుష్పరసముయొక్క_ ధారలవలె సరసములగు మాటల ననుట, మహారాజ 

కుమారువకుక =ఆనలనుహోజానకు, ఊపాయనముడ్ = కానుకను, ఒసగ౯ ఇ 

ఇచ్చెను. అనయా మధురముగా బలికెనని భావము, 

తా. ఆదమయంతి యావిధముగా చనానళమమహో రాజునకు నమృత సారము 

తో సమానమమునపుస్పాసవముపలె సరసములగు వాక్సపరంపరోను గానుక 

-గానిచ్చెను. 

ఉ. మైతియుం(బేమ యున్న ననుశీమచ్చిక్షయు న్మెఆయన్విరాటరా 
టబ్బు(తిక వల్కిన న్నిషభేభూపతి దై నత కశార్యకల్పనా 

సూతము దప్ప నీ కెలమి శీసొంపు మదిం దలకొల్పి చిితవా 

క్ని తశిఖండినందను(డు శ చేడియ నల్లన జూచి యి టనున్. 

టీ. విరాటరాట్పు తిక = నమయంతి, మెతియుక్ = స్నేవాయును, 

(_పేమయుక=ఆసరమున్కు మనసుమచ్చికయు! = మవస్సుయొక్క_ చనవున్కు 

మెజియక =(పకాళింపంా, పల్కిన = సంఫాపింపంగా, బై వలే కార్యకల్ప 

నాసూ తేము=ఇం(దాదుల కార్భముయొక ్క._ వ్యవస్థను, తప్పక ఈక =తేవ్పీ 

పోకుండ జే 3, ఎలమిసౌంపును= పోపు, మది = మనస్సునందు, 

తలకొల్పి=నిలు మనట్లు చేరి, చిత ...నంపనుండు-చి. త = మధురములగు, వాక్ = 

మాటలందు, చి తశిఖండినంద నుండు = బృవాస్పతివంటివాండుు అనయా మధు 

రముగా మాటాశుట యందు బృవాస్పతిని బోలినవాండని భావము. నిషధభూ 

పతి=నలుంయ, చేడియకొ =వనమయంతిని, చూచి, అల్లన = మెల్లగా, ఇట్లు, 

అనుక =పలుకుచుం డెను. 

తా. స్నేహము) (పేమమ్కు మనస్సుయొక్క_ చనవు మిగుల (బకాళించు 

నట్లుగా దమయంతి పలుక (౧౫ మధురముగా వ. బృవాస్న 

తిని బోలిననలుండు చేవతల'కార్యము చెడకుండంజేయంచు. సంత్ ఫో పూతిశయ 

ము కలవాడే దమయంతిని జూచి యిట్లనియెను. 
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చీ. హరి కల్పవృకుంబు( క్ట స నినుం గోరి 

డివికి రావించిన $ దిక్కు గలదె 

సర్భ కామద మైనశేస పృతంతువున ని 
6... న 

న్నగ్ని 7 కొనంగ నే మనగ౫లదు 
QA 

తనణొద్ద నున్న వాశ తాపితాపసునిచే 

నిను నార్కి_ వగముగాం + గొనిన నెట్లు 

కాంఖీంచి యడిగినం శ గామ ధేనువు నిన్ను( 

ద్యాగంబుగా నీదె | యంబుపతికిం 

తే, గాన ఏను మేను జెప్పినళ్యకమము లెస్స 
యతణివ నరియింపు వేల్పులేయందు నొకని 

భ కి దివిజలచి తంబు + పట్లకున్న 
మతి తు లు 

వంత రాయంబు పుట్టుం గాశేర్యముల కెల్ల, శ్రిక్ర్ " 

టీ. వారి=ఇం| దుండు, కల్పవృక్షంబుక, లల జయాచిల, నినుక 

కోర=అసేక్షీంచి, దివికిక =స్వర్హ పురంబునకు, రావించినక్ = రప్పించుకొన్న 

చో, దిక్కు.౫ లడె=మణియొక౫ తి గలదా? అనయా నీవు దేవేందుని పరింపక 

పోయినను నకింయ సకలవాంఛలను దీర్చుకల్పవృక్షమును (భార్థించి నిన్నుం 

గోరికొని స్వర్దంబునకు6 డెప్పించుకొన్న చో నీకు దికే_మి కలదు? నీవు నలు 

నెట్టు ఇరంతువు? అని భావము. సర్భ కామద యు= సక లవాంఛణలను నిచ్చునది 

ఐనస_ప్పతంతువునక = అయినట్టియాగమునందు, అగ్ని, నిన్ను, కె కొనలగక్ = 

చేపట్టిన ప్రైన, ఏమనంగకొ కలదు = ఏమని ఇెప్పలగలను్కుు యాగము సమ సమ 

యినకోరు,_లను నెజువేర్చును. అక్టియాగయునం దగ్ని నిన్ను చైకొన్నచో 

నిక నేమిచేయంగలుగుదువు? కావున నిప్పు డెయగ్నిని పరించుట మంచిదని 

భావము, తేనయొన్గక, ఉన్నవా తాపితాపసు చే" =టాన్నట్టి యగ_స్త్యమవా 

ర్షి చ్చే నినుక్ , ఆక్క = యుండు, వరముగాక , కొనినక =తీ నీకొన్న చో, 

ఎటు = ఏమిగతి? ఓదమయంతీ ! నీవు యము౦పరింపకపోయినను నతడు తన 
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దిక్కున న్నా శయించియున్న యగ స్తు న్రీనియార్ళి ంచి నిన్నా బొందుటకు వరం. 

బుగొన్న చో నప్పుడు నీవేమి చేయగలవు? కావున నిప్పుడే నరింప్రుమనిభావము.. 

ఈపాదములో “తనయొస్ప నున్న” అని కవియేలచెప్పెను? అగ స్త్యుండు యము 

నియొగ్గ నే యుండునా? అని సంశయింపం బఎలేదు. అగ స్త్యుండు వింధ్యుని 

గర్వమడంస దేప తాపార్థనముచొప్పునను దక్షిణదిక్కునం చె యుండును గ" 

దక్షిణదిక్కు నే లెడియమున కతండు దగ్శ్ధజణగా నుండవచ్చును. కామ భెను 

వుల, కాంక్నీంచిజ పార్టి ంచి, అశిగినకా =అడిగికొన్న చో, నిమ్నుక్ , అంబు 

పతికిక =పరుణునకు, త్యాగంబు-గాక్ = దానముగా, ఈదె= ఈయదా?అన౯గా 

నిచ్చుననుట, నీవు వపరుణు0 ఐరింసకున్నను నతే(య “కామెేనువును గోరి నిన్ను 6 

బొందలలండనిఖావము. కాశ, వికుఘు, ఏకు= నేను వెప్పినకమము=ఉపదేశిం 

చినమాగ యు, లెస్ఫ= మేలయినది. అతిప్క వేబ్చుబయందు, ఒక, పరింపుము= 

"పెంక్టియాడును. భ క్రి, దివిజూలచి గంబు= దేవతీలమనస్సును, పట్టకున్నజఆక 

రి  ంపకున్న చో, అనలగా దేవ వతీలందు భక్ క్రి గల్పియుండనిచో, కార్యముల కెల్ల శిలక్ = 

అన్నిపనులకును, అంత రాయములుు, విఘ్నములు, పుట్టుక ఉర్ లుగును. 

తా. ఓదమయంతీ ! నీవిం[చాదులను పరింపనని పంతీములాడుచున్నామవు. 

"కాని యింద్రుండు కల్పవృతమును యాచించి నిన్ను. జేఠకాన్నచో నేమి చే 

యుదువు? సమ స్పవరములను "నెఅవేర్చుయాగమువలన నిన్ను వహ్ని పొంద 

గలిగినచో నేమి చేయుదువు? అగ స్వ్య్యనిం (వా. ౦చి యముడు వరముా 

నిన్ను. బొందినచో నీవేమి చేయుదువు. క "కామ భేనువును యాచించి 

నిన్ను బొందినచో నింక దిక్కేది. కావున నామాటవిని దేవతలలో నొకని 

వరింపుము. చేవతలందు మనకు భ క్తి లేనిచో మనశకార్యములన్ని యు విఘ్నము 

లచే నశింపకమానవు. 

వ. అని పల్కిన న(పలివిధానం బై నవీయావా పి విభ ఘాత౦బువ 

హృదయంబు గలంగిన, 86 

టీ, స్పష్టము. 

Meare స్యాంబుదములకు we 
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ననవృష్టీధార ళ్ శే యవతరిల్లి 

యాకర్ణ దీర్హ చేశ తాంభోరువాములకు? 
గమనీయనాళభాశవము భజించి 

కలితక జ్ఞలతే ము$కావారలతలలో 

ల కల చాల్చి 

లలిత వత్. 'జకకేట్ర లచుంబనంబున 

నుధుపదరపతులసాశన్యుంబు వడసి 

తే. వేడియ్యశ్సులు నిగుడింగ $ వెక్కి వెక్కి 
I దొడం” లతాంగి పృశీధ్వీశు మోల 

మృదులపరి వేదనాతు రో+ని (శ మధుర 
కంఠ కాకువి కార కాశకలిక యలర. 87 

ట్, వేండియ్మశులు= వెచ్చని దమయంతికంబి నీరు, (పవిమల... ములకు _' 

శపవిమల= మిక్కిలి స్వచ్భమయిన, ఆకీ = నే తములనెడి, నభోనభ స్యజ=(కా 

వణ ఖభెదపవమాసములందలి, అంబువ ములకు= మేఘ ములకు, నపపర్ష ధారలై = 

[కొ _తనీటధార లై , అవత్రిల్లి =జాతుచున్న నై, ““నపవర్ష్మ ధారలై ”” అనుపదము 

లోని నవపవ మునకు సారస్య మేమవంగా “మేఘముల పర్ష ధారలు తెల్లనివె ప 

డుచుండును. ఇట దమయంతి కాటుక కన్నులనుండి వచ్చుచుండుటచే చానీరు 

నల్లనిదై. ఛా రాళూపము-గా6 బడుచున్నను నల్ల-గానె కనంబడును. కాన నిదివ 

అకు లేని, పర్ణ భారొలని (గహీంచునది. లేక ఇదివరకు (బకిబంఛాదులుండుట 

“వేల గురియక యిప్పు డాపతిబంధము దొలంగుటచే నెచ్చుశాం గురియుసర్ల 

ముపగిది దమయంతియ్మ శువు మ యుదయమంటెను గాన నపవర్ష ధార 

అనియు జెప్పవచ్చును. ఆకర. * ములకుక _-ఆకర ర్ల = చెవులపర్యంతము, డ్య జు 

సోగలై యున్న, చ శాంభో రువాములకుక = న్నేతపవ్మ ములకు కమనీయ 

“వాళ భావముక్ -కమనీయ = మనోనారమైన, నాళభావయుకా = నాళ్లత్వయు 

న్కు భజించిజపొంది అనంగా శమయంతికన్నీరు ధారలుగా బడుదుండుట 
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చే నాధారలు "ష్ష తముల నెడి పడ ములకు గాదలన లె నొప్పుచున్నవని భాస 

ము. కలితకజ్జ్ఞలత౯ = ఒప్పుచున్న కాటుక కలవగుటచే, ముకాహారలత 

లోకా = తీగలవంటి ము త్యాలహారములలో, వారినీలరత్నే నాయక TE = ఇం; దనీ 

లమనేెడి నాయక రత్న వై యుండుటను తౌల్చి=ధరించి అరా సనుయం 

తికాటుకకంటినీరు ము త్యాలహార ములలో బడినప్పుశు  నాయ3రత్నమె 

యుండినయిం[దనీలమో యనునట్లు (పకాళించె నని ఫెవంు.. లలొతివక్రగోజుకు 

ట లచుంబనంబునక -లలిత=సుంగరము అన పమోజి= సకయు లనెడి కిట ల= 
—-4 4 ఎం - 

మొ్బలయొక్కు, చుంబనంబువక = తాకుటయందు, మధుప*.ంపతులసామ్నుం 

బు=తుమైదలదంపతులతో సమానత్వమును, పడ? = పొంది, అనయా ““మయంతి 
నల్పనివేండికన్నీ రు కుచముల పె బడినప్పుడు తామర యొగలాె శకంచుతుమైసలన 
యm 2 O ఒ — 

లె (బకాళించెననిభావము. నిగుడంగక్ = (పవహింపగగా, లతాంగి = లలేవంటి 

శరీరయుగల దమయంతి, పృథ్సీశు మోల్ = నలమహారాణానెవుటు, మృదు 

ల... కలిక-మృదుల=కోనులమయిన, పకి వేదన=దుఃఖమునునూచించు,అ.క్షర= ' 

వర్గములతో, ఉన్ని[శ=కూడిన, మధుర=[శావ్యమయిన, కొంఠ = గళమునుండి 
'వెలుపడిన, కాకు=గదదమెన, వికార = సృ('భావమును మీజిన, “కాకలిక= 

౧ ఉఒ ౦ 

అవ్వ కమధుర ధ్వని, అలరక్ = ఒప్పునట్లు గా, చెక్కి, చెక్కు, నడ్నక్,. 

తొడ 7౯ =రోదనముచేయ నారంఖిం పను. అనగా దమయంతి నలునియెదు. 

ట వేడిక న్నీ టిని గార్పుచు నతిమృదు మధుఠరధ్ననులు వెడలునట్లుగా నేడున 

నారంభించెను. ఇందు మొదటిపాదమున నతిళయో క్రి, 2వ పాదమునరూప 

కము. తిస పాదమున ఉ త్చే)గుగూపకములును, 4 వ పాదమందు, ఉత్పేక్ష 

యు నలంకారములు. 

తా. నలుండు ఇెప్పినవాక్యమ లకు6 దగినసమాధానము ఇెప్పలేక యవ్య క్ష 

మధురధ్వనులు 'వెలువడుచుండం గా వేండికన్నీరు ధారలయి(సవహింపలా రోద 

నముచేయ నారంభించెను. ఆప్పుడు వేండికన్నీరుకాటుకచే నల్లందనము గలిగి 

దమయంతి నేత్రము లనెడి [శావణ ఫా దపదమాసములందలి మేఘములకు 

మాతీనవర్ష ధార లై యామెనే తము లనెడి పద్మములకు నాళములవతి నొ 
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ప్పారుచు, కజ్జల కాంతి కలపగుటచే ముకావోరలతలలో బడినప్పుడు నాయ 

కరత్న మయిన యిం[దనీలముతో సమానమగుచు, నామెకచనములందు. బడి 

నప్పుడు 'తమర మొగ్గల ౩ డి బడినతుమెదలవ లె నలరుచు6 గనంబడ సాను. 

వ. ఇట్లు గద్గదికానిరుద్గక౦ఠ నాళ యె యబ్బాలయ శుకణంబులు 

కొనగోళ్ళ మోటుచుం డల వాల్సి యేక్చుచున్న( గనుంగొని 

డివిడోపకార కార్య పరోాజనసం స్తంభితం జైనవి(ప్రలంభ వేద 

న్యా ఫం బప్పు డుద్రీపితేం బై భరింపం గొలందిగామి వి విశ్వం 

భ రావల్ల భుండు కుర న ంతమిభించి విభ్రాంతుండై తన్ను 

నుం దనవచ్చిన కార్నంబునుం దన్ను! బు స్తేంచిన చేల్పులను 

మజచి యవస్థావశ౦బున నుచితానుచితవివేకంబులు దప్పు 

టయు భావనానిరూఢంబు 'లైన(పియావిలాపంబులు విక 

ల్పించుచు ని టనియె. 88 

ట్. ఇట్లు = ఈరీతిగా, గద్దదికానిరుద్ధకంఠ నాళ యై = గద్దదస్వరము చేత 

కట్టంబడినకంఠము కలదయి, అబ్నాల=ఆదమయంతి, అ శుక ణంబులు=క న్నీ 

wu క్రొనగోళ్ల౯ొ =గోటికొనలచే చె, మిటుచుక =తూలించుచు, తల, వాల్చి, 

వీడ్చుచున్నక-, కనుంగొని= చూచి, దివిజ... _స్తంఫైతంబు-దివిజ = దేవతలకు, 

ఉపకార=జ ప కారగూపమైన, కార్య =పనియొక్క-, (పయోజన = కార్వఫల 

ముచే, సం _స్తంభితంబు = నిఫోధింప(బకినది, ఐన వి పలంభ వేదనాభరం 

బు=అమునట్ట వియోగమువలన( గలిగిన బాధాతిశీ యము, అప్పుడు=దమయం 

తి యేడ్చుచున్న ప్పుడు, ఉ ద్రీపితంటై బై =అధికమైనదై , భరింపక =సహించుటకు, 

కొలందిశామిక =అలవి కాకపోవుటచే) విశ్వంభ రావల్లభుండు = నలరాజు, 

మనంబున, సంత్లోభించి=చలించి, లేక, ళల్లడిల్లి, విభాంతుండై= భాంతి 

'శెందివాయడ, తన్నునుక్ , తనపచ్చినకార్యంబును = తౌ జేయపచ్చినపనిని, 

తన్నుక్ , ఫ్ర “తైంచిన'వేల్బులను=పంపినదేవతేలను, మజచఛి, అపస్థాపశంబునక్ , 

ఊచి తొనుచిత వివేకంబులు = యుక్తాయు కృజ్ఞానము, తప సటయుక్ = చెడి 
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పోవుటచే, ఫావనానిరూఢంబులు= ధ్యానమందున్నవి, ఐన(వీయావిలాపంజు 

లు=అయినదమయంతి పరి వేదనలను, వికల్పించుదుక్ =ఆడుగుచు, ఇట్లనియె. 

క, ఏమిటి శేజ్చెద నానన 

తొమరసం జె త్తి మూడు శ తరుణీ ! నన్నుం 

గోనులకటాకువీణా 

దాముకమున వీర సేనుశతనయుని నలునిన్. 89 

టీ. తరుణీ=ఓదమయంతీ ! ఏమిటికి౯ ఎందుకు ఏ డ్చెదవు=విలవీంచు 

చున్నావు, ఆనన తామర సంబుక =ముఖపద్య మున ఎత్తి, కోమల... దామ 

కమునక్ -కోమల = మృదువయిన, కటాశ్షవీతు = (కేగంటి చూపు లనెడి, 

దామకమునక్ = ఫూవులదండ చే, వీర నేనులనయునిక్ = వరనేనమహారాజ 

కుమారుండ నైన, నలుని, నన్ను, చూడుము. అనగా. బూలదండవలె నెడ 

'తెగక యుండునో చూపులపరంపర చే నన్ను6 జూడుమా యని భావము. 

తా. ఓదమయంతీ! నీ విళ్లెందుల కే డ్బెదవు.? నీముఖప స్మ మును నెత్తిపూ 

వులదండపలెనే పం కి-గా బయలు వెడలు నీకడకంటి చూపులచే ఏర సేనకుమా 

రుండను నలు డనుపేరు గలనాడను నగునన్ను 6 జూడుము. 

లే. కాంత! యః శుబిందుచ్చుతి? కె తెనమున 

దివిరి బిందుచ్యుతక కేలి. $ డవిణె దీన 
సాశెసాశరెకు నాదుసంశేసారమును స 
సారముగ జేయుచు మసార శీసారనయన. 90 

టీ. కాంత =వమయంతీ ! మసారసారనయవ_.ముసార = (శేస్ట్రములై న 
యిం(దనీలమువలె నల్లని నయనజక న్నులుగలద్కి *మసార తారనయని” అను 
పాఠమున, ఇం దనీలముపంటినల్ల గుడ్లు గల నేతముగలదని యరము. అశు 
బిందుచ్యుతి కై తపమునక్ = కన్నీఉిబిందువులను రాల్చుటయనెడి మిషచేత, 
సాలెసారెక్షక = మాటిమాటికిని నాదు సంసారము=నాసంసారమున్వు ససా 
రముగ౯ జ సారమగువస్తు వులతో. గూడినట్లుశా, చేయుచుకా,. ఈవుజనీ వు, 
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శివిరి=యత్నించి, విందుచ్యుతక శీలి = బిందు= సంసారిళ బములో నున్న య 

నుస్వారమును, చ్యుతేక ఆ తీసివేయుటయనెడి, శేళిక = ఆటయందు, రవి 

లెదుకుతూవాలపడుచున్నావు. ఓదమయంతీ ! మనోవారముగాల గన్నీటి 

బిందువులనురాల్బుచు, నందుచే నాకానందము గల్లించుచు, నాసంసారమును 

సారభూత ముగ జేసి సంసారశబ్దములో నున్న బిందువును దీయుటయం 

దాస క్షిగలదాన వగుచున్నావు. అనంగాదమయంతి కన్నీ రుగారు న టగూడ 

మనోవారముగా నుండె నని భావము. సంసారశబ్దములోని బిందువును దీనిన 

చో ససాం గును. కాన నాసంసారమును ససారముగం జేయుచున్న దానవు 

కావున బిందు చ్యులక కేలియందు. దనరుచున్నాపని నలుండు బిందుచ్యుతిశబ్ల 

ము శ్లేషపించి చెప్పెను. అలం, అపహ్నుతి, ఉ త్పే) క్షయు, 

తా. గ తార్థ ముం 

వ, చెలువ! చెక్కు_టద్దంబునం జేయికి యేల చింతించెదవు? ఏటి 

గిం బల్ల వపాటలం బై నయధరంబు నీటు లెగయ వేండినిట్టూ 

త్పగాడ్నులు నిగిడిం చెదవు ? ఏకతే౦బున గద్దదిక నందే. 

దవ్రుి ఏకారణంబున న(శుకణంబులురుల నేడ్చెదవ్రగినంకా 

పంబునకు నేది హేతువు? తప్పనాడంగడా? అత్మనిహ్నవం 

బపరాధం బొక్కొ_? శుద్రాంత ప వేశంబు దోనంబొ? "దేవ 

దూత్వంబు (_పత్య్యవాయంబొ? చెప్పుము. నేవకులకుం దప్పు 

“లదే? కలదేనియుం గిరటమాణిక్యమయూఖపుంజంబు 

లం జరణకంజంబుల నివాళించెద నను(గపీంంపుము. కృపా 

దృవ్టదానంబునకు బద్ధమా ప్టీ వి గాకుము. వదనంబు వికసిం 

చుంగాక , వృాదయంబు (పసన్న ంబుగావలయు. సృక (భాగం 

బు౪_ మందవోనలవంబులు గందలించుం గావుత. (భూల 

తాంచలంబులు లీలాచంచలంబు లయ్యెడు. అ వాంగ వాంగ 

శం౦బులం దరంగితంబు లగుకలికిమూపులు నాపయిం బొల 
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యింపుము. చావ్పధా రావృష్టవ్యపాయంబున దరహాసిత 

చం[దికాలోకంబు (పకాశింపం దగు. మధురవచోమృతం 

బు చెవులకు జవి చూపుము. ఆలింగనం బసేశీంచెద. 

చుంబనంబు దయసేయుము. కుచంబులకుం బరిచర్య చేయ 

నిము. నఖాంకురననశ శాంక రేఖాభ్యుదయంబు పరౌనాధ 

రో త్పేధశిఖరికూటంబున ఘటోయింపం జేయ ననునుతింపు 

మని మన్నథోన్నాదంబునం బలికి యారాజమన్నభుండు. 91 

టీ. వెలువ =చదమయంతి, చక్కు. టడ్గ్డంబులక్, చేయి, యిడీ, ఏల చింతిం 

చొదవు=ఎందుల కాలో చిం'చదవు? పల్లపపాటలంబు= చిగురువలె సే యెజ్తందన 

ముగలిగినది, వనయధరంబు= అయినట్టి పెదవి, నీంటలు, ఎగయిక్ = బద్దలగున 

ట్లు-గా, వే:డినిట్టూ ర్పు గాడ్చులు = వెన్బనినిటూ ర్నుగాలులను, ఏటికిళా, నిగిడిం 

చెదవు. ఏకతంబునక = ఏ కారణముచేత, గద్దదికల్ =గద్దదస్పరమును, ఒంటె 

దవు, ఏకారణంబునక్, అ, శుకణంబులు=కన్నీటిబిందువులు, ఉరులక్ =రా 

లునట్లు'గా, ఏడ్చెదవు, ఈసంతాపంబునకుక" = నీవిట్లు శమశాందుటకు, ఏది, 

"హేతువు,తప్పక౯ =మర్యాదకువిరుద్ధ ముగా, ఆడా, కదా=సంభాషించియుం 

డనుగదా, ఆక నివ్నృపంబు = ఒరు లెటు కోండ మాటు వేషము. దాల్చిపచ్చుట, 

అపరాధంబు-ఒక్కొా_= సేరమా ? శుదాంత్మపవేశంబు = అంతఃపుర పవేశము, 

దోసంబో=పాపహేతువా ? దెపదూకత్యంబు = దేవతలకు దూతవగుట, (పత్యవా 

యంబు - ఒ=పాపములకు హేతువగునా ? చెప్పుయు, ేవకులకుక్ =పరిచారకు 

లకు, తప్పు=నీఐ కార్యములు చేయుటవలన దోషముకలదే ? కలచేనియుక =ఒక 

వేళ'నేదేని దోష మున్నచో, కిరీటమాణిక్యమయూఖపఫుంజఎబు*క - కిరీట= 

కిరీటమందున్న, మాణిః న్ర=రేర్నిములయొక్క_, మయూఖపుంజంబులక్ =కీరణస 

మూసహాములచే, చరణకంజంబులక =పాదపద్మములనుు నివాళించెనను=ఆర తే 

లెదను. ఆనలా నాకిరీటము నీపాదములు సోంకునట్లు (మొక్కె_దననిభావమయు. 

ఆను గహింపుము=దయంజూడుము. కృపాదృష్టి దానంబునకుక్ =కనికర ఫుచూ 

పులను నాకిచ్చుటకు, బద్ధముస్థ్రి విక ట్రైనపిడికిలిగ లదానవు అన౮గాలుబ్దురాలవు 
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"కాకుము, వదనంబు=నీ ముఖంబు, వికసీంచుంగాక, వృదయంబు, |పసన్న 6బు= 

నిర్మలమైనది, కావలయును, సృక్సభాగంబులక్ = ఓవ పాంతేమ లందు, మంద 

హో సలపంబులు=చితునవ్వుయొక్క_ లేశమ:లు,కందళించుక్, "కావుతకా, మొల 

చుగాక=అనగా మందపహాసము చేయుదువుగాక యని యర స అ 

లంబులు = కనుబొమలకొనలు , లీలాచం చలంబులు = విలాసముల'చే( జకొంచునవి. ఆఅ 

య్యొడుక్ =అగు౮గాక్క అపాంగ్యపాంగణంబులక్ = కడక న్ను లనెడి నాలుగిళ్గ 

వాకిళ్గ నుండిితరంగితంబులు =తో "లంకాడుచున్న పి, ఆగుకలికి చూపులు = అయినట్టి 

సుందరముల.ఎచూపులు, నాపయి! , పొలయింప్రుము = (పసరింపంజేయుము. 

అం గడకన్నులతో (౧ జూడుము. కాస్పుధా రాసృృష్ట్రవ్యపాయంబునక స 

చాపష్పుధా రా=కన్నీటిధారలనెడి, వృష్టి =సర్జ ముయొక్క_, వ్యపాయంబునక్ ౫ 

తిరోధానముచే, దరవహాసితనం[ దికాలోకంబుక్ = చిబునవ్ననెడి వెన్నెలయొ 

కా కాంతి, పకాశింపక -తగుక =(పకాళించుల౮ాక, మధురవచో మృతంబు= 

తియ్యనియమృతే ముపంటో మాటలను, చెవులకుకొ, చవి, చూఫుముజ! నిపింపుము. 

ఆలింగనంబుక = కా(గిలింతేను, అపేక్షీంచెదక్ =కోరుచున్నాను. చుంబకంబుక్ొ 

దయంజేయుము= ముద్దు పెట్టుకొననిమ్య. కుడంబులకుల్, పరిచర్యక్ = సేవను చే" 

యక ,ఇచు, అనయా _స్తనమర్షన నేయ నిమ్మని భాపము నఖ... వయంబు-నఖాం 

కుర = నఖుక్షత ములగాడి, నవశ శాంకరేఖా = బాలచంద లేఖలయొకి ,_, అభ్యుద 

యంబునకుక్ = అఫివృద్ధికి లేక ఉదయించుటకు , పయోధరో లేధశిఖరకూటంబు . 

నక -పయోధరజ= స్తనముల నెడి, ఊత్సేధ=ఎ త్రయిన, శిఖరి = పర్పృతముయొ 

క్కు_, కూటంబునళ =శ్ళంగ మునందు, ఘటియింపక్. చేయ, అనయా నీ స్తన 

ముల్వవె నఖక్షతేము లనుజేయ, అనుమతింపుము అన్ని మన్న థోన్తానంబునక జు 

మదన తాపమువలన( గ లిగిన వెణోతనముచే, పలికి, ఆరాజమన్మథుండు. 

తౌ. స్పస్ట్రము. 

తే కొంతతడ వివ్వ్ధంబున § (భాంతి. బొంది 

యంత సర్గపసా ప్తసంస్కారుం $ డగుచు నాతం 

డమర కార్యంబు విచ్చిన్న శ మగుట దలంచి 
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యంతరంగంబులోన నిశ ట్లనుచు నుండె, 92 

టీ. కొంతతడవు=కొంత కొలము, ఇవ్విధంబునక్ = ఈరీతిగ్యా భాంతిక్ = 

|(భథమను, పొంది, ఆంత =ఆతరువాలత, సంపా ప్పసంస్కా_రు(డు= పొందిన 

“యనుభూతస నసుస్య తి కలవా. డై, అనయా దాననుభ వించుచున్న యపిసన్లు 

“తెలిసీకొనియని అర్ర ము, అగుచుక్, ఆతండు=ఆనలుండు, ఆమరశకార్యంబు= 

దేవతల కార్యము, విచ్చిన్నము= చెడిపోయినది, అగుటకా, అనయా బెడిఫో 

'యినట్టనిభావబు. తలంచి=ఆలోచించి, అంతరంగంబులోనక - = నునన్సుళో, 

"ఇట్లు, అనుచుక , ఉండెన్. 

తా. నలకా జీపకారము కొంత నేపు మోహావశంబున సంభాషించి జ్ఞానము 

శతెచ్చికొని, దేపతల కార్యము చెడిపోయినట్లు గహించితనలో నిట్లనుకొనియెను. 

క, ఏమి యని తలతురొకొ ను 

(తొమ్మపముఖు లగునుర లెశవ౯ నిఖలాంత 

ర్యాములు దమ కార్యం బే 

నీమెయి వీ భాంతి బొంది $ యిటు సెజుచుటకున్. 98 

ట్ర్, నిఖిలాంతే ర్యా యులు= సదు స్తజంకు వులయొక్క_ లోపలకు సంచరించు 

చుండు, స్మతౌమ ప ముఖులు= దే వేం చుడు మొదలగువారలు, అగుసురలు= 

“అయిన దేవతలు, ఎదక = మనస్సులో, తమ కార్యంబు! =ఆ దేవతే ల కార్య మును 

ఏను, ఈమెయిక = ఈరీతి గా, విభాంతిక్ = మిక్కిలి మోహమును ఒంది, 

ఇటు= ఈలాగున, చెజుంచుటకుక౯ జ పాడు చే సినందులకు, ఏమి--ఆని.__.తలంయురు 

ఒకొ= ఏమంభా వించుదురో? అనగా విరుద్ధ ముగాందలంపకమానరని భావము. 

తా. సమ_స్పభూత ములయొక్క_ హృదయముల నెజింగి (పవర్శించుచున్న 

యిం దాదిచేవతలు నేనీరీతిని భాంతి చెంది కార్యమును జెజుచుటను తెలిసికొని 

'తమచి త్తములలో విరుద్ధముగా భావింపకమానరు. 

క, పేకు (పనూదవశ ౧బున( 

బేకుగొనుట కల్ల యయ్యె $ బృండాశక కా. 
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ర్యారంభోనయమున కది 

యారూఢం బె నవిఘ్న శ మై పలీయించెక. 94 

ట్ర్, (పమాదవశంబునళ = పొరపాటు చే, శే రుక్ =నానున: ను, పేఠరుకొ 

నుట= చెప్పుట, కల్ల=మోసయ్యు లేక, అపరాధము, అనమొుక్ = పేను దమ 

యంతితో నాశేరు చెస్పి మిక్కి బియపరాధమయుకు. జేనితిని అ౩=నాపేరు 

వెస్పటయె, బృం దారక కార్మ్యారంభోదయమునకుక. = బేవతలమొక' గా కార్య 

ము ఫలించుటకు, ఆహాఢంబు=సిర మైనది, ఐన విఘ్నమె = అయినట్షైయ యంతశా 

యమై, ఫలించక నిలిచెను అనలా నా పేరును జెప్పటమే గౌవలిలకార్యను 

నెఆవేజికుంతుటకు ముఖ్య కారణము. 

తా. (సమాదమున నేను నలుండనని దమయంతితోం జెప్పుట మిక్కిలియప. 
రాధము. అదియే దేవతల కార్య మును బూ ర్స్గా నళింపం జేయుటకు. (బధాన 

కారణ మాయెను. 

ఉ. అది బరోపకారపరు 4 ల చరియించినయట్లియాంజనే 
యాదులం బోలనెతి నిపు $ డక్కట్ట దె దై వత కార్యసిద్ధివి 

చ్చేదము నొందె ే మి యని చెప్పుదు నింక నమ ర్య్యపం క్తికు 

న్థాదులుసంఘటింపంగ సోమర్థు లెయెందును రాయసారముల్ 

ట్. ఆది =పూర్వ కాలమునందు, పరోపకారపరులు= ఇత రులకుపకారము 

చేయుటందు నాస _క్రిగలవారలు, ఘు చరియించినయట్లి యాంజ 3 సేయాదులక్ = 

(ప్రవ రించిన హనుమంతుడు మొవలగువార లను, పోలనై తిక =స చెంద లేక 

పోయితిని. అనలా నాంజనీయాదులు "కార్యములను నెల వేర్చినచ్చి మెప్పును. 

'జెందినట్లు "నేనును దేవతల కార్య మునుగెణు వేర్చి మెప్పొందలేకపోయితినని ఫౌప 

ము. అక్క_ట=అయ్యో, ఇప్పుడు, దైవత కార్య నిద్ధి= దేవతల కార్యము ఫలించు 

ట్ర విచ్చేదమునొం దెక్ =నళించినది, అమ ర్త్యపం క్షికిక = దేవతా సమావాము 

నకు, ఇంకక్ , ఏమి, అని చెప్పుదు, ఎందునుజఎప్పుడైనను, ఉన్నాదులు= 

' 'వెళ్ళులెనవారలు, రాయభారముల్ =సందేశములను, సంఘటింపంగక్ =నెఆనే' 

* ర్పూటక్సు సమర్ రజక క్తి గలవారగుదురా? అనలా గారనుట. 
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తా. పూర్వము పరోపకారముచేసి ఖ్యాతిగాంచిన సానుముంతు(డు మొ 

దలగువారి తో సామ్యము చెంద లేకపోతిని. అయ్యో! ఇప్పుడు దేవఐతలశా 
ర్యము నశించినది. ఈవా ర్త నాయిం[ దాదులకేమని చెప్పుదును. లోకములో 

నెచ్చోటచనై నను మోహముఫొందినవారు రాయబారఫుకార్యముల నెజవేర్చ 

జాలరుక దా! అలం=అగాంతరము, 

తే. వగన నేటికి చే మనీవచ్చు నిపుడు 

చేతనాపహోనిం గారన్షంబు $ చిన్నంబోయొం 

జేతనాహోని దై వంబు! చేత వచ్చె 
దై వగతి aaah దెవతలకు. 96 

౯ ఇపుడు, వగవక =దుఃఖించుట, ఏటికికొ = ఎందుకు, ఏమి అనకొ 

పచ్చుక = ఏమనతలంపను, చేకవాహానిక్ = నేను చేవతలదూతనుఅ'నిడి బుద్ధి 

లేకపోవుటవే, కార్యంబు,చి న్నంబోయెక్ =నళిం చెను. చేర నాహాని= తాదృశ 

బుద్ధినాశన ము, చె వంబు చేతక్ ,వ పచ్చెక =కలిగనుఅనలా డైవమువలన నే నా 

కప్ప డ ట్టబుస్ధినాకయు కలిగినది. చేపతలకుక్ = దేవతల నను చైవగతి= దైవ 

ముయొక్ష్క నీలీ ౩, దాంటవచ్చునే న = దాటుటకు వీలగునా |! 

తా. ఇట్లుసగచిన నేమిలాభము? ఇపుడేమనవచ్చును? చేతనము లేకపోవు 

ట చేర నే కార్యంబు నశించినది. నాకట్లు చేతనము లేక వికేకము నశించుట 

“చెవముపలన సంపా భమయినది. ఆచెవగతిని చేవతలళె నను దాంటవలను 
న అణా ర్ూ రా 

పడదు. అలం. అరాంతిరము. 

లే, అని విచారిరచుచుండె నశయ్యవని నాథుం 

డంతకయ మున్న నలునిగా శే నతని సెజీంగి 

యెదురుగద్దియ డిగ్గి పృకీఫ్వీశతనయ 
యవనికాంతరమున నోల + మాసనొనియొ. 97 

ట్రీ, అయ్యననినాభు[డు = ఆనలమహారాజూ,అని= ఇట్లు పలీకి,విచారించుం డె, 

ఆఅంఠతకయమున్న జనలుండు తిరిగి వివేక మును బొందక మునుపే, అతనికొ=ఆదూ 

తను, నలుని(-గాక =నలరాజునుగా, ఎవీంగిఇ తెలిసికొస్కి ఎదు కుగద్దియ= ఎదురు , 
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-గానున్న పీఠ మును, డిగ్సి =డిగ, పృథ్వీ శతనయ=దమయంతి, యవనికాంఠరమునక్ 

=యవనిక యొక _నుధ్యమందు, ఓలమాసగొనియెక =తిరో ధానముచెందెను. 

తా. నలు(డట్లు విచారించుచుండలగా దమయంతి యతని నలునిగా నెణింగి 

'యెదురుగానున్న పీఠమును దిగి తెరచాటున దాగుకొనెను. 

క, ఆనంద బౌప్పథారల 

వానకు బులక ములయుద్భశ$ీవములకుం దగ న 

మానిని ౫ దంబలతిక రకు. 

డానెచ్చెలిన్రాలె నుండె, శ దదవసరమునన్ . 08 
టీ. తదపసరమునక్ జఆసమయమందు, అమ్మానిని దమయంతి, తాక 

ఆనంవబాప్పధారలవానకుక = సంతో షమువలన( గలీకినక న్నీ టిపర్ట మనకు, ఫు 
లకములయువ ఐమునకుక =పులకలుగలుగుటకు, త గక =ఒప్పునట్లుగా,కదంబల 

తికకుక్- =క కమి చెట్టు లేగొమ్మకు, నెచ్చెలిపో లె౯ = చెలిమిక త్తియవలెను, ఉం 

"'డె౯,,౨నగా నమయంతియలోని నలునిగా నెజి౧ యధికానందముచెంది మెయి 

నిండ పులకి లుకెలదై దట్టముగ6 బూ-చచినకదంబశాఖవ లె నుం డెనని భావము. 

తౌ. ఆ్షుయంతి యానంద బాప్పవర్ష మునకు బులకాంకురములకును 

దట్ట ముగ 6 బూచి? క దంబశాఖకుసమమొ [పకాశించెను. 

వ. ఇ తేజింగున నమ్మెలుంగుబో (డీ తెరమటుంగున నుండియు 

లజ్ఞావశ ౦బున( బలుక నేరక సమయోచితంబు లగుభావణం 

బులు చెలీక త్లియకుం గలుపీ పు తేర నబ్బోటి నిషధరాజుం 

జేరియి టనియె, 99 

టీ. ఇ -త్రెఅంగునక = ఈరీతి గా, అమ్మెజుంగుబోండి= మెఅపుపంటి శరీరము 

గల దమయంతి, తెరమజుంగునళ్ = తెరచాటును, ఉండియు, లజ్ఞాపశంబునజ 

నీగ్లు చేర, పలుకక, నేరక =పలుక(జాలక, సమయమో చితంబులు = సమయమునకు 

దగినవి, అగుఫభామణంబులు=అయినమాటలను, చెలిక త్తియక్రు కజపీ= నేర్చి 

ఫు లేర =పంపలా, అబ్బోటి=ఆచెలిక తె, నిషధరాజుక్ = నలున్కి చేరి= 

సమీపించి ఇట్లు అనియెన్ . 
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తౌ. సులభము, 

తే. అిసాధారణమునకు శ నభయ మిత్తు 
వ(జపాతంబు ఘోర మై + వచ్చినపుడ 

యతనుపూందూపులకు భయం 4 బంది యున్న 

నాకు నభయంబు. గృపసేయ $ నీకు బకుపె. 100 

టీ. స్యజపాతంబు=వ జాయుధఫు దెబ్బ, ఘాోరమై = భయంకరమైన వై, 

వచ్చినపుడ =నచ్చినసమ యమ దె, షస న ర్ట గక 

లక్కు అభయమఘు=అభయ్మపదానము, ఇగ్పువు, అనగా * బాణములనై నచ్చి 

రక్షించువా6దవు, అతనుఫూందూపఫులకుక = మన్మథ 'బాణములకు, భ యంబు, 

అంది యున్న =పొండినట్టి, నాక్ =దమయంతికనుట, అభ యంబును=భ యా 

భావమును కృప చేయక = సయతోోనిచ్చుటకు, నీకుక్ ,బరు = భారమా? అనం 

శా మిక్కిలి భయంకరమగు వఐ([జాయుధంబుననుండియే సామాన్య యాచికులకు 

నభయము నిచ్చుచున్న నీకు మన థఫూలబాణంబులనుండే భ యమునుదప్పించు 

టనంగ నీకేపాటి కార్యము? 

శా, ఓీవలమహారాజా ! భయంకర మగు వ జాయుధ -ఒుచౌబ్బకు భయ 

పడి నీకు శరణుచొరలాా నట్టి సామాన్యయా-చకుల( గృపతో జూచి వారికి 

భయము లేకుండ. జేయుచున్నా వు. అ ట్లుండ శరీరములే న) మయోధుండువేయు 

పువ్వు బాణములనుండి నాకు సంపా పమగు భయమును దొల శించుట నీకెంత 

కార్యము? తలరజాతర ప తి. 
కీ 

ఆ. ఆత్మ కాండ కారు శ డగువసంతునకు నె 

య్యంపుంజుట్ట మైనశేయంగభ వుని 

నిండువుడిం దలంపు శ చండాలజాతిగా 

వానికె యఖభీతిశదాన మొసంగు. 101 

టీ. అత్మ కాండ కారుండు-అతే  =తే నకు, కాండ = బాణములను, కారుండు= 

_ఎేసిడివాండు, అగువసంతునకుక్ = అయినవసంతునకు, నెయ్యంపు(జుట్టము= 

ఆ పచాంధవుండువనయంగభ వునిక్ = అయినట్రిమన్తథుని, చండాల జాతి గాక = 
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మాలవాని౯గ్కా నిండుమదిక్ , తలంఫుమ్సు వానికై = వానినుండి, అశీతీదానము = 
అభయ, పదానముఒసంగు= ఇమ్ము. అనగా కాండ కారత (మనంగా జండాల 

ధర్మము. అట్టిధర ము కలవాడు కాండకరు. డనిపించుకొనును; వసంతుడు 

కాండకారుండు కావున నతని కా _ప్పబంధు వగు మన్న థుండుగూడ నట్టవాంటే. 

ఆందుచే మన్శ థుడు చండాలుడు. అట్ట వానిని జంపినను దోవములేదు. కాన 

మన ఛుని' జంపి నాకభ యగ పదాన మిమ్మని భావము 

తా. తనకు బాణములను (చండాలధర ము) నిచ్చుపసంతునకు నెచ్చెలియెన 

మన్మథుని మన లోయ జండాలునింగా నెలీంగి వానిం జంపి నాకభయ మిగ్లు. 

మ. అనుచు౯ సారఘసారసారిణికి నెశయ్యంపుం జెలింబోనితి 

య్యనివాక్యంబు లబోంటిభీమనుత మాగ జై యేర్పడంబల్కి నళ 

మనమహాదము బొందు చుండంగనుభూ+ నాథుడుగంభీరత ౯ 

వినండయ్యె౯ సుర రాజ కార్యఘట నాశేవిఘ్నంబువాటిల్లుటన్ . 

టీ. బ్ *6థి=దమయంతి లిక తె, అనుచుక్ = ఈరీతిగా, సారమఘసారసారి 

ణికి.సారఘసార =మధురససారముయొక్క_, సారిణికిక =నదికి నెయ్యంపుంజె 

లిక = చెలికత్తెను, పోనితియ్యనివాక్యంబునక - =పోలినట్టి తయ్యనిమాట చేత ఆ 

నలామధురసమువలె నే యాబోంటివాక్యములు మిగులమాధుర్యము గలిగి వర్షిం 

చుచున్నవని భావము. భీమసుతమామమై =దమయంతికిం (బతినిధి మై, ఏర్పడక 
=స్పష్టముగా, పల్కినక =సంభాషింపంగా భూనాథుండు=నలరాజు, మన 

ము=తీనవనస్సు, ఆహ్లాదము = ఆనందము పొందుచుండంగక , గంఫీరతిక్ = 

గాంభీర్యము చే, సుర... విఘ్నంబు--సుర రాజ=దేవేందునియొక్క, కార్య= 

పనిన్సిఅనలా దమయంతి నొస్పించుటయ నెడుదాని నని భావము.ఘటనా=సమ 

కూర్చుటయందు, విమ్నంబు=అంతే రాయము, పాటిల్లుటక =సంభ వించుటం 

బట్టి, వినండు- అయ్యె = దమయంతి చెలిక త్తి వాక్యములను వినలేదు. 

. తా. దమయంతిచెలిక తే యిట్లు మధురసముపలె నే మిక్కిలి తియ్యులా 

నున్న వాళ్యంబులచే దమయంతికి మాజు-గా నలునికం జెప్పలా నతనిమనంబా 

32 



498 శృ౦గారనై పధ ము[ప_108,104,1065, 

మాటలువిననానందము “వెందుచున్న ను, దేవేందునికార్యమునకు విఘ్నముగల్లిన 
దన్నవిచారముచే వానిని వినలేదు. 

వ చెలిక త్రెయుం (గమ్మటి దమయంతీసమోపంబునకు వచ్చె 

నప్పుడు. 108 

టీ. స్పష్టము. 

ఉ. నిక్కపుదూత సామి ధరశణీపతిముందట నేమి యంటినో 
విక్కులు మాటలే ననుచు * భీమతనూభవ నెమ్మన౦బున౯ా 

(న్కుకు చునుండె నై షధు(డుేనుంగడు(జింతేవహించే విన్న నై 

యక్క_ట! దేవ కార్యమిటుశలా జిడిబో యె నెయంచునాత్య లోన్. 

టీ, ఫీదుకనూభవ=దమయంతి, "నెమ్తునంబునక్ = నిండుమనస్సునందు, ని 

క్కు_పుమాతే =నిజముగాదూరేప లెవచి న వాడును, సామి= | పభువునగుధర శీపతి 

ముంద టక = నలరాజుచెదుట్క, ఏను, పెక్కు_లుమాటలు, ఏమి, ఆంటినో=ఏమి 

పల్కియున్నానో ? అన-గా దమయంతినలునికడంజాల కాలము మాటలా డెను 

“గాన నామాటలాలీన కేవయిన వికటముగానుండ నేమో యని యనుట, (సుక్కు 

చునుం డెక్ =విచారించుచుం డను. వైవధుండునుక =నలరాజును, విన్ననై = 

చిన్నంబోయినవాండయి, దేపకార్యము, ఇటులు, ఆజడి౯ పోయెనె=ప్యర్థమయి 

నల; అనుచుక్ = ఆత్త్మలో౯, చింత, వహించెక్ =పిచారింపనారంబిం చెను. 

తా. దూకేయె వచ్చిననలునియెదుటం 'బెక్కులు మాటలాడితిని ఏమివికట 

ఫుమాట లాడియున్నానో యని దమయంతి విచారమునొందుచుండెను. ఆ 

ప్పుడు నలరాజును దేవతల కార్యమున కిట్లు విన్నుమయ్యెగడా యని మనం 

బున విచారింప( జొచచ్చెను. 

ఉ. ఆసమయంబునం గనకశహూుంసము హూంసపథంబు డిగ్గి యు 

చ్భాసిత కాంతి నల్లిశల( శే బర్వంగ నచ్చటి కేంగుదెంచెం 'జిం 
తాసము పేతు లై విగతశధై ర్యత నివ్వెజి గంది యున్నయా 

రానుతురాజకన్య ననుశరాగ మెలర్చ్పంగ నూజడింపంగన్ .105 



ఇ-106,107 |] చతు శ్వాస ము. 499 

టీ, ఆసమయంబునక్ =నలదమయంతు లిట్లు విచారముపొందుచున్న సమ 

యములో , కనకవహాంసము= వెనుక వీర లకన్యోన్య మనురాగముగలిగించినబం శారు 

వాంస, వాంసపథంబు= సూర్వునిమాగ్గమునుండ, అనలా నాకాశమునుండియ 

నుట, జిగి =దిగి, ఊద్భాసీత కాంతి =మిక్కి-లి_ప కాళించుకాంతి, నల్లిశలక్ = 

నాల్లుసెక్కు_లందుక్, సర్వక కక్ =వ్యాపించుచుండ౬గా, చిం తాసము పేతు 

లుజవిచారముతోం గూడినవా'ి, విగత ధైర్యత౯ = గెర్యముపోయినవా రగు 

టచే, ని వ్వెజంగు=నిండుఫ .మంబును, అంది, ఉన్నయా రానుతు౯్ = ఉన్నట్టి 

నలు, రాజకి సెక్ =దమయంతిన అనురాగము= | పేమము; ఎలర్నంగక =అతి 

శయించువట్టు ..ఊోజుడింపంగక =ఓ దార్చుటకు, అచ్భటికిక =నలవమయంతు 

లున్నచోటిక, ఏంగు బెంచెక్ =వచ్చెను. 

తా. అంట వెనుకటిబంగారువాంస యాకాశమునుండిదిగి తనెటక్క_ల 

కాంతు౨ండ టనువ్యావించు చుండ గా, మిక్కి నివి చ*రమును భయంబును బొంది 

యున్న నల" మయంతులను దన పేమాతిశయము వెల్లడియగు నట్టు లూజడిం 

చుటు గచ్చటిశే తెంచెను. న 

వ. వంగుదెచి,పూర్వపరిచయంబున నుర్వీకాంతుని చేతిను దవ 

యంతి చేతను సంతోపసంభా మసహితంబుగా నుపలాలనం 

బు వడసి యమ్మ రాళంబు నలున కి ట్లనియె. 106 

టీ. ఏంగు చెంచి=వచ్చి, పూర్వపరిచయంబునక =పూర్వమునందలి చనవు చే 

ఊర్వీకాంతు చేతను=నలునిేతన్రు దమయంతి చేతను, సంతోవసంభిము స 

హీతంబుగాక్ = సంతోషమును, తొ(టుపాటును గలుగునట్లుగా ఉపలాల 
నంబు=మన్ననను, పడనీ= పొంది, అమ్మరా ళంబు=ఆవాంసకు, సలునకుక 

ఇట్లనియె౯ 

శా, సీయంతఃకరణంబు నిర్మలము వశేర్టింపంగ శక్యంబె నీ 

భూయ _స్త్వ్వంబు జగత్సృసిద్దములు నీశీపుణ్య( పభావంబు తే 

లాయీలాగునంజింతనొం దెదవు కాశ ర్యావా పియాం గాదశేే 

యాయిం(దాదులు నీనిజం బెజుంగ శే శ యబ్లారివంశా(గణీ, 



500 శృంగారనె వధము [ప-108,109. 

ట్రీ, అచ్జారివంశాగణీ = చందవంశజులలో (గ్రేహ్టాండవయిన నలరాజూ ఈ. 

నీయంతఃక రణంబు=నీచి త్త మ్యునిర్హ్మ లము=దోషరహితమయినది, నీభూయ స్త్వం 

బుక్ జనీగొప్పలరీనమును, పర్ణ ంపంగడ్ = కొనియాడుటకు, శక్వంబె=తరమగు 

నా? అనగా గాదనుట. ' సీషుణ్య ప్రభావంబులు = నీయదృ్టమును సామర ర 

మును జగత ్ప)నిద్ధయులు = జగంబునవాసీకక్కి_నవి ఏలా-ఈరీతిని- చింతక్-- 

పొం బెదవు=ఎందులకు నీవిట్లు విచారముపాం చెదవు!కార్యావా ్రి=శార్యపిద్ధి 

ఇన్ =అగున్కు కాద పె=కాకపోవునా? ఆయిందాదులు= దేవే దుండు మొ 

దలగువారు, నీనిజంబుక్ =నీతే త్ల (మును, ఎటుంగ శే= తెలిసికొనరా ? అనలా 

నీతే త్త యు నిచాదు లెణీ(్న యానందింతురుకాని నీవు వారికార్యములను 

జెతిచితివని కేవింపరు కాన నీపందులకయి విచారింప నవసరము లేదనిభాపము.. 

తా. ఓనలరాజా ! నీచి త్రము నిర్మలమైనది నీగొప్పతనము నెవ్పరును 

పర్షింపలేరుు నీయదృష్ట్రమును ససామర్థ్య' న్ర్రయును జగంబున నుతిగాంచినవి; నీ 

కార్య ద్ధికా లేదని విచారమునొందకుము. దేవకలు నీతే త్ర (మును దెలినికొని 

నిన్ను నుతింతురుగాని నిందింపరు. 

వ. అని వె రి గనుఎగొని. 108 

తే. అమ్మ దమయంతి యంతరంకీగములోన 
మ సందియ మీాతండు $ మగేండు నీకు 

నాండె దా నానతిచ్చినశ వాండు (బహ్మ 

తద్వచనమున కన్యథాశత్వంబు గలదె. 109 
టీ. అమ్మ; దమయంతి, అంతరంగంబులోనక్ = మనంబునందు, సందియ. 

ముజళంకను-అనంగా నలుండు నాకుభ ర్త యగునా కొండా యనుసందేహము 

నని భావము. మానుజవిడువుము. నీకల, ఈతండు = ఈనలుండే, మగండు, 

(బవ్మా, నాండె=పూర్వవుంటె అనతిచ్చినవాండు= దమయంతికి నలుండే భర్త 

యని వెన్పినవాండు. తద్వచనమునకుక్ = ఆ బవావాక్యమునకు, అన్యధాత్వ౦బు= 

వేలుగా నగుట, కలదే=కలదా? అనలా (బివావాక్య మెన్నంటికిని దిరుగ 
షే 

చనుట. 



వ.110,111.] చతుర్థాళ్వాసము. 501 

తా. ఓదనుయంతీ ! మనస్సులోనిసం దేవామును విడిచిపెట్టుము. నలుండే 

నీకు భర్త కాగలడు. నీకు నలుడేభ రయం (బవ్లా సూర్యమందే చెప్పినా 

డు. అతనిపలు కెప్పు డైన దిరుగునా ? 

వ. అని యయ్యిద్దజ నుద్దేశించి దంపతులకు మేలు గావలయు. 

G _తృరకర ౦ బవిఘ్సం బగుంగాక . నాకును సరసిజాసను( పసా' 

దం౦బున సక లభూ తాంతర్వ _రృనంబులు దెలివిపడి యుండు. ఇ 

ప్పుడు గింతాభరంబులం గలంగినమీయంతరంగం౦బులవిపా 

దం బపనయింప వచ్చితి. పోయిన చ్చెద నని సముచిత పకా 

రంబున నయ్యిరువుర చేత ననుజ్ఞాతుండై _ పతంగపుంగవుం 

డరిగె ననంతరంబ, 110 

టీ. అని, అఖ్యిద్దజుక్ = ఆనలదమయంతు లనిరువురను,ఊ ద్దేశించి, దంపతుల 
కుక, మేలు, కావలయును=కలి గెడుంగాక, ఊఉ త్తరకర్శంబు = మాద వివా 

హోదికార్యము, అవిఘ్నంబు=విఘ్ను ములేనిది, అగు, కాక, నాకును సరి 

జాసను(ప్రసాదంబునక =| బవ్మయనుగవాంబువలన, సకలభూ తాంతర్వ రృనం 

బులు=అన్ని భూతములమనస్సులలో నున్న పప ర్తనములు, తెలివిపడి, ఉం 

డుక్ = తెలిసియుండును, ఇప్పుడు, చిం తాభ రంబులక౯జవిచా రాతిశయముల చే, 

కలంగిన=కలంత చెందిన, మిోయంతరంగంబుల వి పాద ము=మోమనస్సులలో నున్న 

బీచారము, అపరయింపక =తోలంగించుటకు, వచ్చితిని పోయివచ్చెదన్సు అన్ని 

సముచిత పకారంబునక =తగినరీతుల చేత, అయ్యిరువుర చేతక్ =ఆయిద్దజ చే 

తను, అనుజ్ఞాతుం డై = సెలవుపౌందినవాం డై శ పతేంగపుంగవుండు=పక్షీ (శేస్టుల 

డగు నానాంసరాజు అరిగ౯=పోయెను. అనంతరంబ=తరువాక. 

క. కనకమరాళం బీ క్రియ 
_ ననుకంపను బుద్ధి సెప్పి శ యరిగిన వెనుకళ౯ా 

“ మనమున జింతాధరములు 

జ వకపలికి విలాసవతికి( $ జయ్యన( బాసెక్. 111 
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టీ. కనకమరాళము = బంగాగంవాంస, ఈ(కియల్ = ఈరీతిగ్సా అను 

కంపకొ=జనయటే, బుద్ధిచెప్పి, అరిగిన వెనుకక్ =పోయినతే రువాత ,జనపతికీకొ = 

నలువకును, విలాసపతికిక = ఒయ్యార ములు ౫లదమయంతి కిని, మనమునక్ 

చింతాభ రములు=విచారాతి శ యములు, చయ్యనక = వేగముగా, సాసిక్ =తోొ 

లంగిపోయెను. 

తౌ. కనకవాంసము దయతోవచ్చి యిట్లు చెప్పిపోయినతిరువాత నలదమ 

యంతులకు మనములలో నున్నవి చారేంబులు నళించెను. 

వ. అప్పుడు నృపాలుండు హేముమ రాళ సాంత్వనాలాపబలంబున. 

నెట్ట కేలకు మనంబునం జేవదెచ్చుకొని దిక్పాలురం దలంచి 

నమస్కరించి యి ట్లనియె. 112 
టీ. అప్పుడు, నృపాలుండు= నలు(డు, శేమమరాళసాంత్వ నాలాపబలం 

బున౯ =బంగారువాంస చెప్పిన యోదార్చుమాటలసామర్గ ముచే, ఎట్టశేల 

కుక్ =అతికష్ట్రముచే, మనంబువక్ , చేవ=ధై ర్యమును తెచ్చుకొని, క 
రకా, తలంచి= = ధ్యానించి, ననుస్కరించి, ఇట్లు, అనియెస్, 

ఉ. భావములో నదంభ యగుశేభ క్షికిసంతస మందుండొంజె నాం 
డే విధియింపు( డిప్పుడ కశీడ్లిందిగ దండము దప్పు గల్లెనే 
నీవిరహానలంబునకు * నింకిట నేమియు నోర్వలేయాండీ. 

"దేవతలార! మన న్యఖుని$తీ నశరంబులు గాడి పాఅంగన్.118 
టీ. జేవతలార! భావములో =మనస్సులో, అదంభ =నివ్యపట, అగుభ 

కిక ) సంతసము, అందుండు-ఒండ౯ = పొందియుండినను సరియే, ఒం 

జీ౯ = కానిపక్షమున, తప్పు=నావలని నేరము, క నేనిజఉన్నచో, ఇప్పుడ= 
తర్జ్మ ణమునందే, కడిందిగక్ =అధికము'గా దండము=శిక్ష, విధింపుండు = చే 
యుండు, మున్మ థునితీ( వళరంబులు= వాండియయిన మన్ల థబాణములు, కొండి= 

వాటి, పాజంగక =లోపలికీ( జొచ్చిపోవుచుండం౫, ఈవిరహానలంబునకుక్ 
=-ఈవిరహాస్ని సో తమునకు ఇంకక, ఇటకొ = ఈమింద, ఓర్వక-లేను- 
చుండీ=సహీంపలేను జాడీ. 
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తౌ. ఓచేవతలారా! కాపట్యములేని '"'నామనోభ క్రికి సంతసించిన సంత 

నింపుడు లేక నావలన నేరమున్నచో నందుల కెక్కు_డుగా శిక్ష విధించిన 

విధింపుండు. మన్న థునివాండి బాణములు నన్ను హింసించుచున్నవి. ఇకయమింద 

నీవియోగాగ్నికి సహింపలేను. 

వ. అనంతరంబ తిరస్కరిణీతిరోహిత యై యుండి యక్కు_ండినేం 

(ద్రనందన రాజనందనున కి ట్లనియె. 114 
అ. తిరస్క_8ణీతిరోహిత = తెరచేత మజుంగుపడినది, తా. స్పష్టము. 

ఉ. ఓరజనీక రాన్వయపశయోధినిశాకర యం బతి వత్ 

గూరిమి మోజు నొక్కరునిం * గోరి వరింప(౫ నున్న వారి కె 
వ్య్వారికి నెగ్గుగా. దలయహీోవచ్చునె నిన్ను వరింతు నెల్లి బృం 

దారకులు౯ా నృపాలురునుశేదక్కి. న వారునుజూ చుచుండలోన్ . 

టీ. ఓ... నిశాకర-రజనీకరాన్వయ=వం[దవపంశ మనెడి, పయోధి=సమ్ముద 

మునక్కు నిశాకర =చం[దునివంటివాండా! ఏక్, పతి పతక =పతియె |వతముగా 

కలదానను, కూరిమి=|పేమము, మజిల్ = అతిశయించునట్లు, ఒక్క_రునిక , 

కోరి పరింపంగక = పెండ్లియాడంలగా, ఉన్నవారికిక = మిగిలినవారికి ఎవ్వారి 

కిక = ఎట్టి వారికయినను, ఎస్తగా౯ =నిందాకార్యముగా, తిలంపవచ్చు నేజ అనం 

ఇ దలంపం"దనుట. ఎల్లి = రేపు, బృందారకులుక = దేపతలును నృపాలు 

రును= రాజులున్యుతక్కి_ నవారును=లేక్కి.న వచ్చినజనములును, చూచుచుండగా, 

నిన్నూ + వరింతును. 

శా, ఓచం[దవపంళ్శాగతీ ! వను పతి[వతను. అట్టపతి పత తన కిష్టుండగు 

వాని పరించికొనం-గా( దక్క్మి_నవా రందులకు విరుద్ధ ముగా. (బవ ర్హింపరాదు, 

"ఆపు దేపతలును రాజులును దక్కి_నవారును జూచుచునుండ నిన్ను పరించెదను. 

విచారము నొందకుము. 

గీ, ఎల్ల లోకధర్మంబులు $ సెతిగియుండీ 

యేల సేయుదు రముళేర్యదు 1 లీరనంబు 
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నాది వారికి వందనం $+ బౌ చరించి 

తేదనుమతి నిన్ను నరియింతు. 1 దథ్య మిదియ. 116 

టీ. అమళశేందులు= దేపతలు, ఎల్ల లోకధర్మంబులు=లోకధ ర్మముల నన్నిం 
టిని ఎణితిఉండి= తెలిసికొనియుండ, ఈరసంబు = అసూయను, లేక కోప 

మును ఏలచేయుదురు=ఎందుకు చేయుదురు? ఆదిక్ = మొదట, వారికి? =ఆ 

దేవతలకు, పందనంబు=నమస్మా_రమును ఆచరించి= చేస్తి తదనుమతిక్ =ఆదే 

వగీలయా? ఇ చెక్క, నిన్ను, వరియింతుక్ = సపెండ్లేయాడుదును, ఇదియ= ఈ 

యర్థ మే,  కధ్యయింన్హ్యువరు. 

స. ఓధరణీందా ! ! లోక ధర ంబుల నన్నింటిని 'దెలిసియున్న దేవతలిందుల 

"కేల కోపము చెందుదురు? మొట్ట మొదట నాదేపతలకు నమస్కారము చేని 

వారి యనుమతిని బొందియీ నిన్ను బెంన్లియా డెదను. ఇదే నిశ్చయము. 

చు. అను చన్యోన్యము వెద్దయేవితడ వేశకాంతంబున న్వారు ఫూ 

యినపోక లి(ను చంతరిక్షుగతు లె $ యింతంతటం గానరా 

క నిసాఢాకృతి నున్న చేవతలు 'దేత్కాలంబున౯ా రాజనం 

దను నంతర్హితుం జేసి సో రతండుం $ దారు న్నిజస్థానమున్ . 

టీ. అనుచుకొ, అన్య్యోవ్యము=పరస్పరమును, ెద్దయేనితడవు = చాలనేఫు, 

ఏకాంతంబునక్ జరవాస స్యస్థలమందు, వారు=ఆనలదమయంతులు, పోయినపో 

కల్ = పోవుచున్న పవ ర్హనలు, వినుచుక జ ఆలకించుచు, అంతేరిక్షగతు లె =ఆ 

కాశమందున్న వారై, ఇంతంతటక =ఇచ్చట నచ్చటను, కానరాక జకనంబ 

డక, నిగూ-ఢాకృతిక =| పచ్భన్నాకారముతో, ఉన్న దేపతలు=ఉన్నట్లి యిం 

(దాదులు, తళ్కాలంబునక్ =ఆకాలమయునందు, రాజనందనుక్ = నలరాజాన్కు 

ఆంరర్హ్హి తుక్ - చేసి= అంతర్ధాన మగునట్టు లొనర్చి, అతండుక్ = ఆనలుండును 

తారు౯ = ఆయిం[ దాదులును, నెజస్థానముక్ = స్వస్థలమును, "చేరిర = ఇఫొందిరి. 

అనగా దొలుత నలు రాయబారిగా బంపీనసలము నని యర్థము. 

తా. ఈరీతి నలదమయంతు లన్య్యోన్యమును జాలసేఫు రవాస్య స్థలమందుండి 

చేసిన సంభావగాదికము నిచ్చట 'నచ్చట్లను గనంబడన ట్లాకాశమునం1బచ్చ 
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న్నులయియుండి విన్న వారయి యిం దాదులు నలుని నంత న్థానము “గావించి 

యతనిగో స్పస్థలయును జేరరి. 

తే, నలునిదూతత్వ మిబ్భంగిం శ దెలియంజూచి 

తన్మనశ్ముద్ధి కొంది రాశేత్మల ముద౦బు. 

దము నక్కాాంత వరియింప( $ దల(పులేమి 

ఖేద మందుచు నుండి రింశ( చాదిసురలు. 118 

ట్. ఇందా" “రలు, నలుని దూత ము=నలు) రాయబారము, ఇబ్బం 

౯ =-ఈరీతి గా, తెలియకొ-చూచి = తెలిసికొన, ఆగ్మలక్ = మనస్సులలో, 

లేన నశ్ళుగ్ణికిక్ = ఆనలుని నిర్మ లాంత$క రణ మునక ముదంబుక్ = సంతసం 

బుక్కు ఒందగికి, అక్కాంత=జఆదమయంతి, తమ్లుక = ఆ యిం దాదుల ననుట 

పరియింపక్ =వరిందునని,త లంఫు=కోరక, లేమిక్ = లేక పోవుటచే, అనలా. దమ 

యంతి తమ్ము నకం యునన్నయాళ లేక పోవుటచే నని యర్థ్ ము, ఖేదయు- అందు 

చునుండిం=దు: థించుచుండికి. 

తా. ఈచేతిగాం (బపర్మిల్సిన నలుం రాయభబారపు వృత్తాంతమును నిండా 

దులు తెలిసికొన నలునిమ నశ్ఫుద్ధికి సంతసమునొందిరి. మతియు దమయంతి 

తము పరించునన్నయాశ లేకపోవుట చే దుఃఖమును బొందు చుండిరి. 

వ. అనంతరంబ కానురూపం బగునాను(తామాదిచతుష్టయం 
బుపాయాంతరంబున దమయంతి వరియింపం దలంచి నంచ 

నానై పుణంబున నలరూపంబులు ధరించి సయంవర కాలం 

బు | పతీక్షీంచుచుండిరి. నిషధ రాజును భోజ రాజూధికారవురు 

వపనిర్జిష్టం బైనర మ్యస్థలంబున సపరివారుండై బృందారకాను 

మతి ఏ సి పసియించే న నయ్యవసరం౦బున. 119 

టీ. ఆనంతరంబ = నలు౨రాయభారము ముగినీనఫీమ్మట, "కామరూపంబు - 

ఇఆగు= పష్టమగురూప మును ధరింపంగల, ఆను (కామాదిఛతు స్థయంబు=ఇం(డు6 

డు పపంలన నానల్వురు దేవత్రలున్యు ఉషాయాంత్తరంబునళా. =మజ్ొక్షయుపా 
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యముచేతను, పరియింపళా, తలంచి, పంచనానై పుణంబునక్. = కాపట్యమందలి 

"నేర్పు చేత, నలరూపంబులు, ధరించి స్వయంపర కా లంబును, (పతీక్షించుచుం 

డిరి= వేచియుండిరి. నిషధ రాజును, భోజ... నర్జిస్టంబు-భోజరాజ= విదర్భ రాజు 

యొక్క, అధి కారపురువ =ఉద్యోగస్థుల చే, నిర్హిస్తంబు= చూప(బడివగ్సి ఐన 

రమ్యస్థలంబునక = అయినట్టి మనోవారమగుచోటునందు, బృందారకానుమ 

అక. = దినకర లయ న్కు పడసి = పొంది, వసియించెల్, అయృవపసరంబునక్ = 

ఆసమయమందు. 

మ. చతురంగధ్వజినీస మేతు లగుచు౯ $ శస్తా స్త విద్యానిధుల్ 
రలిరాజ పతిమానమూ రులు శరశ దా కేందుబించాననుల్ 

చతురంభోధి పగీత విశ ఏవనుథాశీచ[ కంబునం గల్లురా 

సుకులెల్లం జను దెంచి రవ్విభవము౦శేజూడంగ నొక్కుమృడిన్ = 

టీ, శస్తో స్త విద్యానిధుల= ఆయుధవిద్యకును విలు విచ్యకును దావులెన 

'వారున్సు రతి రాజ పతిమానమూ ర్రులు=నున్ల భునితో సమానమగునాకారములు 

గలవారునుు శర దాశేందుబింబాననుల్ =శర త్కాలచం[ దునిషం'* ముఖములు 

కలవారును, చతుర్ ...చకంబునక్-చతుర్ = నాలుగయి?, అంభోధ=సము 

(దములచేత, పరీత = దుట్టుకొనంబడిన, విశ్వ = సమ స్ప్వమయిః, పసుధాచ 

(కంబునక్ =భూవలయమందు, కల్లు రాసుతుల్ =కలయటింాజక్ష మారులు, చతు 

రంగ ధ్వజినీస మేశులు = రథ గజ తురగ పచాను లనునాలు* వయపములతోం 

గూడిన నేశతోం గూడినవారు, అగుచుక్-, ఒక్కుమ్మడి౯ =ఒక్కమాలుగ్యా అ 
వ్విభవయుక = ఆస్వయంపరమహొోర్సపమున్సు చూడంగళ్, చనుబెంచిరి= 

వచ్చిరి. 

తా. ధనుర్వి ద్యాదులకు నిదానులును, మన్య థునివంటితాపసంపద గలవా 
రును శర త్కాలచం(దునిపంటిమోములు గలవారును, చతుస్నముదమ్మ డితో 

మగు భూచ్యకముననున్న వారునునగు రాజకుమారులందజును సేనలతో 6 గూడి 
కొని యొక్క_మాఆుగా నాస్వయంపరమహోత్సవమును జూడవచ్చిరి. 

"లే. రాజవంశజు, డె యుండి  రానివాండు 
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క, కొందజు తరుణి వరింప౯ా 

గొందటు బలిని హరింప  గాందఆజు సూడళా 

గాందజు రోషీంపను నృప 

నందను వే తెంచి రుబ్బు శీన నృహమునకున్ 1 122 

టీ. కొంచబు, తరుణిక =దమయంతిని, వకింపక్ = పెండ్లియా దుటకునుు 

కొందబటు, బలి సి=బలా త్కారముచే, వారింపక్ = అపహరిందటకను, కొం 

దజు చూడక = కొంద ఆతామహోత్సపమును జూచుటకును, కొండు, రో 

పషింపక = కోవీంచుటకును అనలా నొకరాకొనరు(డు దమయంతి? వరించిన 

చో వానితోడం బోరాడి దమయంతిని గా కొనవ'లెనని భావము. నృపనందను 

లు=రాజకుమారులు, ఉబ్బునక్ =సంతోపషముతో, మవామునకుక్ = స్పయంవర 

మహోత్సపమునక్కు ఏ'తెంచిరి=వచ్చిరి. 

లే. తిలలు వై నెత్తి చల్లిన * దిగువం బడని 
Qa... 

యంతసందడి చెందోవశీలందుః గలి” 
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నఖిలచేశంబులందుండి  యవనిపతులు 

వై భ వాలోకనమునకు $ వచ్చు చుండ. 128 

టీ, తిలలుజఐనువ్వులు, పెక =మో(ద, ఎత్తి, చల్లిన =చల్సి నప్పటికిని దిగు 

"పక్ =(కించను, పతయ సంప్ర దీషసారకక తన మర్ష ముఅఖిల ౬ దేశంబులందుం 

డి, అవనిపకులు= రాజులు, వె భవాలోకనమునకుక్. భన. జూచు 

జుకు, వచ్చుచుండక =రాలా, పెం దోవలందు౯ =రాజనీనులందు కలిగెను. 

తౌ, స్పెస్త యి. 

కే, తజ చసువెనుసందడిలో 

నిజక టమున. బకినన్ఫపతి $ యీనిిగవాము౯ 

దొజింసుట యభిప్సి తారం 

బజీచేతి! వచ్చినట్ల శ యని 'నెశ కుడుచున్. 124 

ట్రీ, తీజనగు= గట్టయుగానున్న, పెనుసందడిలోలా = ఆ పెద్ద సమర్ష ములో, 

ఇఆకట మునక క లను పడెనవృపతి= ఊన్న రాజు, ఈని[గవాముక్- 

= ఈనిరోధ మును లేకి (పతిబంధమును, తొఅిగుట=తోొలణించుకొనుట, ఆనీ 

ప్ఫ్ తార్గంబు= వమయంతిని వరించుట య నెడి యిస్ట్రము, అశిచేతికిక్, వచ్చినట్టు 
ఆసచ్చినవిన మె, అని, అనలా నీనిోధమునుండి ౪ తప్పించుకొనంజాలిన వచో దమ 
యంతిని వరు చువట్టు సంతనసింతువని భావము, వెత కుడుచుక్ =విచారించు 

చుండును. 

శౌ. స్పష్టము. 

తే, వెుుకముందటిన సమ్మక్షశీమునం గకంబు 
దందసిలి మధ్యమున నున్నశే ధరణివిభుండు 
యం(త్రసిజ్ఞార్థభావంబు శ నలమికొనియు 
దను నసి ద్ధార్ధుంగా మది శ దలంచుచుండు. 1265 

టీ. se సమర్ల ముశక్ ='వేనుక యుందఘి నున్న సమ్మగమందు, క్ల 
శంబు=మిక్కి_బి, దందసిలి = రారాపునిొంది, మధ్య మునక టు 
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ముందు నుండియు పచ్చుజనులసముర్ణ ముమధ్య మున ; ఉఊన్నధర ణేవిభుండు= ఉన్న 

రాజా, యం తసి ద్ధార్ధ భావంబు=యం (తెమునందు సిద్ధా ర్లభావంబున:, (అనయా 

నీద్దార్థత్వంబును) శిండవపశ్షు మందు (ఆపగింబక్వై యుండుటను, ) అలమికొని 

యుక =పొండియు, తనకా, అకా లాక్ = eT మ 

దిక్ , తలంచుచుండుక =అనణగాస సమ్మ గ్ట్మందున్న రాజు యం; తములోని యావ 

గింజవలె నలంగంగొట్టంబడి దమయంతిని వరించుటయండు నిరాశ చేసికొని 

యుంగెనని భావము. త. సిద్ధార్థుడయ్యు, అసీద్ధార్గుడగు "కెట్లనిన విరోధ 

ముయంతని స్ సలానుపదరుని "కాయం శిమందు pe గాంబడివనయాపవగింజవ లె 

నున్నవాండని' శేప్వట'ే విరోధపరిహారమగును, సమర్షకుచే నారాజుయం[త 

వ'లోని యాపగింజపలెనే నలణినవాడగుటచే నిక ఖగ దమయంతి లభిం. 

చుటెక్క_డయని నిరాశ చేసికొనెనని ఫొపము, అలం. ..విగేధాఫాసము. 

ఉ. కోటిభుజంగ పుంగవులు $ గొల్వంగ వందిజనంబు ముండట౯్ 

జాటువు లుగ్గడింప ఫణశ$సంభృతరత్నదిశావిభాసి మె 

వీటిజనంబు లెల్లం దను శే విస య మొండి కినుంగొనంగం ౫ 

ర్కోటకుం జేంగుదెంచె మదశఘూర్జి తపాటలనే! _తిపద్దుండై , 

టీ. కోటభుజంగ పుం? వులు=కోట్ సంఖ్యగ లసర్పరాజులు, క్ గాధల 

వించుచుండ గా, పందిజనంబు=పండిమాగ ధులు, ముండ టక్ =సముందుభాగము 

నందుండి, చాటువులు=చాటుపద్యములను, ఊగ్బాడింపక = చదువుచుండలా,. 

ఫణ... విభాసియై--ఫణ =పడగలందు, సంభృత =ధరింప(బడియున్న, రత్న = 

మణులచే, దిశా = దిక్కులందు, విభ "సియె = (పకాళించుచున్నవాం డయి 

వీటీజనంబు లెల్ల ౯ = పురజనులందటును, విస్మ యము= ఆశ్చర్యము, ఒంది, తనుకొ, 

కనుంగొనక్ = చూడగా, మద... పద్దులడై -మద=మద్యవ నమనముచే, ఘూ 

రిత=తిరుగుచున్న, పాటల= ఎజ్జని, శేత్రపద్దుంె = సే రడ నులు. లవాలడె 

కర్మో-టకుం డనుపేరుగల సర్పరాజు, ఏంగుబెంచెక్ =ఐశ్చెను. 

వ్ల శా, కోటిసంఖ్యగల సర్చ(శేష్టులు తన్న బరివేస్టించి కొలుచుచుండ (౫ 

'పందిమాగ ధులు తనముందు] గమున నుండి చాటుపద్యములను జదువుచుండ (గాల 
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దనపడగ లందున్న రత్నములచే దిక్కులను (బకాశింపంజేయుచు6 బురజనులం 

దజునునచ్చెరుపడి తన్ను6 జాచుచుండ గా మత్తు చేం దిరుగుచున్న వియును, 

“నెజ్టనివియున గన నేత్రములు గలవాల్యడై క కఠ్యోటకండు వమయంతీ స్వయంవర 

మ పశో త్సశమునకు ప చ్చేను. 

మ. (పనముథాధీశ భుజాంత ర స్థలభఘనశే(పాలంబహోరం బద 

భ 9 మునోజ్ఞాక ఫతి నచ్చి వాసుకి ఫణా$ పర్యంత మాణిక్యమం 

జముయూఖా ఎకుర పుంజ మంజులనభ శేన్కు_౦ డైభుడంగాంగ నా 

సముదాయం పీకువంక బొడ యశ శస్సంగీత గాథావళుల్. 

టీ. .పమభథా...హోగంబు వమథాథిళ = ఈశ్వరు యొక్క, భుజూంతర 
అ 

లజ=వత్న: స్థలమందు, ఘన=గొప్పవగు, పాలంబ= పేరుగా వేసికొనిను హారం 
Het 

బు= తౌని శమైసవాయడగు, వాసుకీ= వాసుకి యనెశ సర్పరాజు, ఆవభ )మరోజ్ఞా 

కృతిక -అవభ ౨) =అధికమగు,దుశో జ్ఞ =సుంచర మైన, ఆకృతి పము, 

ఫణా...నభ స్కు.౦ డై--ఫణా=పడగలయొక్క- , పర్యంత =| పాంతములందున్న 

మాణిక్య =రల్నే ముల యొక కాం మంజు=సుందరమైవ, మయూఖ = కిరణముల 

యొక్క, అంకుర= మొలకలయొక్కా, పుంజ జ సమునయము చే, మ౦జాల = 

సుందర మైన, నభ స్కు_(డై= =అఆకాళశ ముకలవాంగ్రే అవ(గా వాసుకి యొక్కపడ 

గలందున్న రత్నముల కాంత సమూవామిల చే నాకాశభాగము మిక్కిలి (పకా 

శించుచున్న దని భవము. భుజంగాంగ నాసముదాయంబు= నాగక న్యకల సమూ 

వాములు, ఇరువంకక్ = రెండు పక్కాలందును, యశ సృంగీతగా థావళుల్ =య 

శోగానసంబంధులగు చర్మతములపం కలను పాడంగక్ = పాడుచుండంగ్యా 

పచక్ జ యంబర నును, పచ్చెను. 

తా, అజా తున అనుందు ము త్యాలసరమువలె _వేలాడుచున్న సర్న 

రాజయినవాసుకి తనపడగలందున్న. రత్నముల కాంతులచే నాకాశమును గప ప్ప 

చునాగకన్యకలు తనకిరు _పక్క_లనిలిచి తనయశంబును గానము చేయుచుండం౫ా 

మిక్కి_లిసుందరమగు నాకారముతో నాస్వాయంవర స్థానమునకు వచ్చెననుటు. 

వ. ఇం దాగ్నియమవరుణు లేతెంచిరి. తక్కినదిక్సాలురు శా 
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లైరి అది యెట్టి దనిన, 126 

టీ, ఇం దాగి యమవరుణులు=ఇందుడు అన్ని యముడు పరుణుండః 

'అనుదక్చాలురు ఏతెంచిరి (అచ్చటికి) వచ్చిరి; తక్కినదిక్పాలురు = మిగిలిన 

నలుగురుదిక్సాలురు అనగా నిర్భతి వాయుదేవుండు కుజేరుండు ఈళానుండు 

అఆనుదిక్సాలురు, 'రానైరి. అది=ఆరాకుండుట, ఎట్టిది అనినక్ = ఏవిధమనలాం 

తా. స్పష్టము. 

సీ. రాజునొజ్జలమం( త్ర శర మౌబల౦బున 
రాం బొందు గాదయ్యె 4 రాకుసునకు 

ద సయంతితోడి నేక తస్పర్థక తమున 
నిజవాహానము 'రామి + నిలిచె గాలి 

తనరూపు క లాసళదర్పణంబున, జూచి 

(వీడ గుబేరుం డి శ ల్వెడల డయ్యె 

నర్థనారీశ్వరుం 4 డగుట నీశానుండు 
సా మేనియంకిలి. $ జా కుండా 

"తే. దాను వనహియించుధా(తి నెక నాన బెట్టి 

వచ్చు? నటుగాన శేషుండు $ వచ్చు టుడిగె 

ముదిసి ముప్పున బెండ్లి కె $ మొగము వెల్వం 

దగవు గాదని రాండయ్యె $ తాత వేల్పు. 129 

టీ. రాజు... బలంబునక - రాజు=విదర్భ రాజుయొక్క, ఒజ్జల=గురువులయొ 

క్కు_,మం(తే=మం[తములయొక్కు, రమైబలంబునక్ జరక్షక త్యబలము చే, రాక్ష 

సునకుE =నె బుతిక్కి రాక్ =రాక్క పొందుకాదు - అయ్యక =వలనుపడకుం 

డెను. అనయా నె బుతి రాక్షసుండుకావున విదర్భ రాజుగురువులు వేదమం్మత 

ములను జదువుచుండుట చే నాస్థలమునకు రా శక్తిగలవాండు కాకుం డె ననిభా 

వము. దమయంతితోడి 'న్నేత స్పర్థకతమునక్ =దమయంతి శే త్ర ములతో విరోధ 
ము కలదగట చే, నిజవావానముజత నవావానమైనలేడి, రామిక్ ఎరాకుండుట చ్చే 
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శాలి=-వాయువు, నిలిచె=రా మానెను. ఆవయగా లోకములో చనెప్ప్వరును దమ 

శ|తువులయింటికిం బోరు. అక్షే దమయంతి న్మేతములు లేళ్ళను జయించినవి 

"కావున తమకు శ తువగుదమయంతి యున్న చోటికి లేళ్లువచు టు యసంభప 

ము. అందుచే వాయువు తనవావానము రాకపోవుట చే. దానునుపచ్చుట మా 

చిననిభావము. కుబేరుడు, రనరూఫు = తనసౌందర్యము కై లాసదర్పణంబు 

నక =కై లాసపర్వతే మనునద్దమందు, చూచి, (వీడక్ =నిగ్దు చే, అనగా దమ 

యంతి'సాంద ర్య మునకు6 దన'ససాందర్యము సరిపడకయుండాట చే. గ లిగినని గు చే, 

ఇలు, 'వెడలండు-అయ్యె =బయలు దేజిాయెను, ఈశా నుండు, జర్ నారీళ ఏ్రుం 

డగుట=సగముశరీరము శ్లీ) స్పరూపముగలవాండగుటంబట్తి, సా మేనియంకిలిక్ - 
=సగము శరీరము నే కలిగయుంటిననెడి శోభ ముచే,చాగక ఉం దెకొ=బయలు 

'వెడలండాయొను. శంకరు. డగ్ధనారీశ్వరుండుకాన తేన సగమయిన పురుషశరీర 

ముతో బోవ నిష్టపడకుం డెను. తాకా అనలా శేషుం డనుట్క వహియించు 

ఛ్యాతి=మోయుచున్న భూమి, ఎద్దానక = ఏయా ధారమునందు , పెట్ట పచ్చుక , 

అటుకానక్ =ఆహేతువు చే, శేషుడు, వచ్చుట, ఉడిగ=మానెను, అనగా 

శేషుడు సంతతమును భూమిని మోయుచున్నా(యతు కాన నాభూమిని మోచు 

నట్టివాండు మణియొకడు లేకపోవుటచేం దానుప వచ్చుటమానెననుట. తాతి వేల్పు 

ఎ(బవ్యాటేవుడు, ముదిని=ముసలివాండయి, ము సక్ అహా స నున్న సమ 

యంబున, "ెండ్ల్ కై) మొగము, వెల్పక్ =బయటంబెట్టుటకు, Mats 

కాదు, అని, రాడు అయ్యెE = వచు టు మానెను, (బహ పె స్ప కాలమున 

బెండ్లి చేసి కొనుట న్యాయముగాదని మానివేసెనని భావము. 

శౌ. విదర్భరాజుగురువులమం_తబలము చే నై నె బుతి రాబచేకపోయెను. దమ 

యంతి చే తములతో నరు పడినలేడి రాకపోనటచే వాయువు మానెను. క లా 

సమ నెడియద్దమందు. దనరూపుచూచుకొని సిగ్గు చెం గుబేరుండు రాండాయొను. 

అర్ధనారీశ్వ రుండగుట చే నీశ్వరుండురాలేదు. తా మోయుచున్న భూమిని “మో 

యువాండు మతజియొకండు లేకపోవుటచే శేషుండ రాలేదు. ముదుసలితనము 

నం బెండ్లియాడుట న్యాయము శాక పోవుటచే (బవ రాలేదు. కాని తక్కిన 

'బేపత అంజు వచ్చి రనుట. 
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నే, ఇట్లు తె )లోక్యవానులు $ నేగదెంచి 

రమ్మహోోేత్సవమునకు నశీయ్యవసరమున 

(బసవసాయక నారా చపక్జాల 

మహిత వాతూలతూలాయ మాను లగుచు. 180 
టీ. ఇట్లు= ఈరీతి-గా, అయ్యవసరమునక = ఆసమయమందు, కి 9లోక్య 

వానులుక =మూ(డులోక ములం దున్న వారందటును, (పసవ... మానులు- (పసవ 

పాయక = పుహ్పములే బాణములుగా గల మన్న థునియొక్క_, నారాచ='బాొణ 
ములయొక *_), పత్ష= ె అక్కలయొక్క_, జాల= సమావాముయొక్క_,మహీత్ర 
తొప్పదయిన, వాతూల= పెనుూాలికి, తూలాయమానులు=దూదివంటివారలు, 
అనంగా మధనుని వేం వీడితులయిన హృదయములు గలవారై యని భావము. 

అగుచుక, ఏంగుటెంచిరి=వచ్చిరి. 

తౌ. ఈవిధంబుగా నా సమయమున మూ.డులోకములందును నున్నవారో 
లాస్వయంవర మహోత్సవమునకు మదనబాణముల పక్షములగాలికి దూదివంటి 
వారలయి వచ్చిరి. 

వ. అప్పుడు కనక మయర మ్యహర్శ సని వేశంబులం (గథకె శికా 
థీశ్వరుండు విడియింప నభినవాభ్యాగతు లగు మూండులో 
కం౦ంబులరాజులును వికిసిరి. ఆ శాజసమాజంబు గుండిననగ 
రంబునందు. బుండరీ కాశుజక ర౧బునందు భువన తయంబు 
ను గుంభసంభవుహ సాంభోరుహంబునందు నంభోధి చతు 
ష్టయంబును బంచాకురియందుం బర మేథ గరుండనుంబో 
లె ననంబాధం బై యుండె. నానావిచి తచి(తంబు లగుపుర 
భవనభి త్తిభాగంబులతోడి (పతిస్పర్థంబో లె నాకాశభాగం 
బు మూర్హాభీనీ క్రమకుటరత్న[ పభాభారంబులచేతం గమ 
రితం బయ్యె. అమృహోత్సవాడంబరం బవలోకింప నంబరం 
బున బీతాంబర(త్యంబకులు "చేవ తాకదంబంబులు గొలు 

33 



తష శృరగారనై మధము [ప-181 

వం గొల్వురిండిరి. కంద భిత హృదయార విందం జై నసనక సనంద 

నాదియోగీం దబ్బందంబును ను౦దపాల, బక, దాల్భ $» 

మై భ్యక, భరద్వాజ, గౌతమ (_పభృతిమహర్షి సందోవాంబు 

ను దగిననెలవుల నుండి విలోకించుచుండె. సముత్తుంగ మం 

గళ మృదు మృదంగని నాదభంగీతరంగిత సంగీత పసంగంబు వి 

బుధవారాంగనాజనంబు, నభోరంగంబున6 (బవ రించె 

వం%యు, 181 

టీ. అప్పుడు=ఆసమయయమున, కనక ...నివేశంబులక్ -కనకమయ=బంగా 

రుమయ మయిన్క రమ్య = మనోవారములయిన, వార్మ నని వేశంబులక = మేడల 

యందు, [కథకైళి కాధీశ్వరుండు=వి దర్భ రాజు, విడియింపక్, అఫినవాభ్యా 

గతులు= కె త్రగాపళ్చినవారలు, అగు మూండులోకంబుల రాజాులును,విడి సిరి = 

బసచేసిరి. ఆరాజసమాజంబు=ఆరాజాలసమూహము, కుండిననగరంబునందుక౯ , 

పుండకీకాకుజకరంబునందుక్ =విష్ణుమూ రి యువరంబునందు, భువన త్రయం 

బును= ముల్లోకి ంబులును, కుంభ సంభ వువాసా ౦భోరువాంబునక =అగ _స్యమహా 

మునిపవ్యమువంటే చేతియందు, అంభోధి దతుష్ట్రయంబును= నాల్టు సము దములున్యు 

పంచాక్షరియందు =శిపపంచాక్షరీమం[తీమునందు , పర మేశ్వరుండునుంబో లె౯ 

=-ఈశ్వరుండునుబో లె, అసంచాధంచజై = శ్రమలేనదై, లేక, సమ్మర్హములేక 

ఉండిరి. అనగా గుండినపురము మూండులోకవాసులును న్వేచ్ళగా నివసించు 

టకు జాలినంత వై శాల్యము గలదని భావము. నానావిచ్చి తచి తంబులు=అ నేకవి 

ధములుగా నాశ్చర్య ముగొలు పు పలురకస్రరంగులు గలవి, అగుపుర భవన ఖి తి ఖా 

గంబులతో డి=అయినట్టిపట్ట ణమునంద లియిండ్లగోడలతో , పతి స్పర్థంబో లెక్ = 

మచ్చరము చేతంబో లె, ఆకాశభాగంబు, మూర్గా శ భారంబుల చేతణ మారా 

ఖిషి కుల=రాజాలయొక్కు_, మకుట =కిరీట ములందలి, రత్న పభా=రత్న కాంతు 

_ లయొక్క_, ఫారంబు చేక్ =సమూవహముచే, కిమ్మారితంబు= నా ఛావర్గ ములుగల 

ది అయ్యెక, అనంగా గోడలు నవరత్న మయంబులు గావున నా నాపర్హ ములక 

గలవియైయుం డె. రాజుల కిరీటయులు గూడ నవరత్న మయంబులు -గావునం 
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చద త్కాంతులా కాళశమును గప్పునప్పుడదియు నానావర్గ్ ములు గలదియాయొను 

ఆకాశమిట్లు నానావర్ణ మగుట గోడతో వికోధించుట చేతనని కవి యుశ్చే) 
త్నీంచెను. అమ హోత్స వాడంబరంబు? = ఆగొప్పమ హో తృపముకు, ఆవగోశ్ం 

పక = చూచుటకు అంబరంబునక్ = ఆకాళ మునందు, పీ తాంబరత్యంబకులు= 

బిషుమ హేశ్చరులు, 'బేన తాక దంబంబుభు= చేవ తాసమూపహా ములు, కొలువు 

“నీవించుదుండంగా, కొల్ఫుండికి = సభ చేసిరి, కందవళిక హృదయార విందంబుణ 

సంతోసషఘువే మొలకలె త్తి: వృాదయఎుబులు గలద్కెఐనసనకసనంద నాదియో 

గిం వ బృంచంబును=అ ము; సవకాదియోగిం దుల సమూహమును, చుంచపాఆ 

...సందో' .*౦బుుు--మంవపాలుండు, బపండు, రై భృ్యవండు, భరద్వాజుండు 

గౌతముండు, _పభృతి= మొపలుగాం గల, మవార్షి సం వోవాంబును= మునీశ్వర 

సమూహములు, తగిననెువులక్ , ఉండి, విలోకించుచుండెక = చూచుచుం 

డెను, సయి తేంగ..,(పసంగంబు-సముత్తుంగ = అధిక మయిన, మంగళ = శుభ 

(పదమైన, మృనదు=ఇం పెన, లేక్, (శావ్యమయి3, మృదంగననావ ఖు మద్దెల 

చప్పుతుంయొకి ఇ, భంగి=రచనలచే, తిరంగిత = నిండి మున్న, సంగీత పసం 

గంబు = సంగితనోస్టిని, విబుఫ వా రాంగనాజనంబు =దేపతా కీ) సమా వాములక 

అనంగా నచ్చర లనుట. నభోరంగంబునక = ఆకాశమనెకి నాట్యస్థలమునం 

దు, (పవ ర్రించె. 

చ. మగువలు భూమిపాలురకుశ మాటికి నూటికి వె చుకుంచెల 

న్నెగసినమారుతౌఘములుశనిర్భర సౌరభ సం్యపదాయ మిం 
పుగ నికి వాసధథూపములతే( బోదియొనర్చు చు నిచ్చెనర్చనల్ 

గగననున నృహోత్సవముం శే గన్లొన వచ్చిన చేవపం క్రి కిన్. 
టీ, మగునలు= శ్రీలు, భూమిపాలురకుక- = రాజులక్రు మాటికి మాటికికా, 

వై చు,కుంచెలక్ = చామరముల చే, ఎగసిన మారుతొఘములు= వెడలు చున్న గాలి 

సమూవాములు, నిర్భర ... దాయము--నిర్భర = నిండయిన, సౌరభ =పరిమశేము 

యొక్క, పరంపరను ఇంపుగక్ ఇఒప్పునట్లుగా, ఇడి, వాసభూపయులక్ = 

పరిమళ ధూమముల'చే, (సోది ఒనర్నుచుక్ = వృద్దిపొందించుచున్కు గగనమ 
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నక = అకాశమున, మవశోత్సవము= ఆ స్వయంపర మనశోత ఫవమును, కన్గానళ్ 

వచ్చినదేవపం క్రి కి౯ =వచ్చినదేపతలపం కక్రికి, అర్చనల్ =పూజలను, ఇచ్చెల్,. 

అనగా రాజులకిచ్చిన పరిమళ పుభూమములు, చామరములగాలులచే నాక 

సంబునం జెదరుచున్నవని భావము. 

తా. నీ)ఒజనంబులు మాటిమాటికిని నృపాలకోటికి వీచుచున్న చామరము 
లగాలుల్కు నిండగు పరిమళము నిచ్చుచున్న వాస నార్గ మగు భూపములనుూ 

బోపి.చుచు, నాస్య యంపరమునుజూడ నెంచివచ్చి యాకసమున నిలిచియున్న 

'బీపతలకు. బూజలు సలుఫుచున్నవి. 

తే అల్లనల్లన వీచె ముం$చాంతరముల( 
జం చదననీం[ దచచయ చం[ దశ చందనాను 

"లేపనె పథ్నకుసువముుమూాశలాపరాగ 
6... 3 

గంధవహ మెన చల్ల నిశగంధవహము. 1838 

టీ. మంచాంతరములక =లేల్బములమధ్యములందు , శోంచల్ ...వవాము- 

చంచత్ =(పకాళించుచున్న, అవనీ౦[ దచయ = రాజసమూవాములయొకృ_,. 

అన(గా రాజులు పూసికొనియున్న యని భావము. చం=పచ్చక ప్పురము, శం 

దచానులేపన=మంచి గంధపు పూ(తలును, నె పథ్యకుసుమమాలా=అలంకారా 

రము దాల్చిన పూలదండలయొక్క., పరాగ =ధూళి, లేక పుప్పాడియొక, 

గంధజపరిమళ మును, వవాము=దాలి నది, ఐన చల్లని గ ంథవవాము=అయినట్లె 

చల్లని వాయువులు, అల్లన ల్లనక్ = మెల్ల మెల్లగా, నీచెక్ ఇ| పసరించెను. 

తౌ, అప్పుడు రాజులు వసించిన తల్పంబులమధ్యభాగంబులందు, సకల 

రాజులును ధరించిన పచ్చకప్పుర'మును, మంచిగంధంబును, నలి కాకర తు 

యిన పూలదండలయొక్క్ళ_ పరాగగంధంబును వహించిన జలని వాయువులు 
Mm 

మెలమెలగా వీవ నారంభించెను. 

సీ వ వె మహోశ్శర్య$పర్వుత్సుకంబు లె చు విది ను ర్ట 9 పర్యుత్సుక ౦బు ల 

తనమో(ద నృపులనే$[ తములు (వాల 

నలినా పుసన్నిధి $ నతు(తములు వూ లె 
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రాజులు దన మోల. * (బభలం దొజుల 

నఖలబోక మనోజ్ఞ కీ యె యొప్పుతనమూ ర్తి 

చిత్తసంభవు నైన శ సిగ్గువఆుప( 

దన పొభవము జీవ తాకోటి నె నను 

చాశిపద్మ ములు మోశేడ్వంగం జేయ 

లే. వలపు మిగుల; క న 

ర మ్యుశృంగారకలితు, m9 రాజనీథి 

నల్ల తెంచి యొక్క_సిశహాసనంబు 

నధివసించెకు నలుడు మంళచా[ గభూమి. 134 

టీ. నలుడు, సెక్ = మీదుమాందుగా, మహాశ్చర్యపర్యుత్సుక ౦బులై = 

ఆక్చర్యము'చే కః Tn తనమిందక, నృపుల న్నే తరములు (వా 

లక =పడు మండా, అవంగా రాజులందజును మిక్కిలి వేడుక యు నాశ్చర్య 

మును గలిగి, కోన్ను 6 జాదుముండరా నని భావము. నలినా ప్ర ప్రస సన్నిఢి్ =నూ 

రుని సన్నిధానమంచు, నక్షత ములువో లెక ) రాజులు తన మోలక్ =తేన 

యెదుట, | పథలక్ = కాంతులను దొజంగక =సోంగొట్టుకొనుచుండలా, అన 

గా సూర్చుని చెంతి నక్ష తీములు కాంతివిపీనము లయిశ టు దవసన్ని ధియందు 

రాజులంసటుము గాంతివిహిను లగుదున్నారని భవము. అఖిఐలోకమనోజ్ఞమై 

=సమ స్తలోక ములలోను మిక్కిలి సౌందర్యము కలై, ఒప్పుతేనమూ ర్తి = పకా 

శించువట్టు తినయా కారము చి త్త్రసంభవునై నక =మన్మ ఘన్ననై నను, నీస్గపటుపక్ 

=సీగుపశునట్లు చేయుచుండగా అనంగా నలుని యాకారశేఖ సౌందర్యపం 

తుండని న న మన్మ శునకుంగాడ నీగ్గును గలిగించుచున్నదని భావము. 

తన|షాభపము=తేన సామర ర్య చేవశాకోటి బెన్ = 'దేపతాసమూసాముల 

నె నన్వు పాణిపవ ములు, మోడ్వంగకా చేయక ౨ మోడ్చునట్లు చేయుచుం 

డయా, అనంగాం చాను దేవతల చేతను గూడ నమస్మ_రింపందశిన సామర్థ కము 

గలవాడని భావము. వలపు= కోర్కె-,మిగు (౯ =ఆతిశయిం చునట్లు గా, పతిం 
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పర"... కలితుండు--పతింపరాజ=క న్యక ను; షరణ =వరించుటకు, యోగ్య =లేగిన్స. 

రమ్య =మనోహర మైన, శృంశార=సౌందర్యముతో, కలితుండు=ఒప్పుచున్న 
వాండు ఐ, రాజవీడికొ = రాజమాగ్ట్ మునుండ్, అల్లక = మెల్లగా, సీతెంచి= 

వచ్చి, మంచా గభూవిక = మంలకు .మొవటసున్న ఫి దేశమందు, ఒకు 

కింహాసకంబుక్ =ఒకి నీంహాసనమునందు అధననించెనుఒకూర్చుం గను. 

తా. అంగట నలమహారాజు. రి*జాలంేోటును వేడుకిపశి లిన్నుం జూచు 

చుండలగా, నూర్భు: యెదుట నత్తతీములనలెను దనయె వుట ఎ౨"జాలంద 

ఆును గాంతిహీను లగుచుండ, తన సుందరాకారము దున్న ఎనికంయూది నగు 

ఫుట్టించుచుండంా దేవతల నను సమస్య జ ంంపలయోగి? _పభుస్నాము కలవాడే 

స్యకుంవరోత్సపయునకుం దగిన వేషమును ధరించి, రాజవీగ్లాన ౦ మెబ్బ మెల్లన 

-నేతెంచివచ్చి యొక్క_సింహాసనమునందు( గూర్చుం డేను. 

తే, కదిసి పరిపాటిమణిమంచ+కనులమా.ద 

రాకుమారకు లై యున్నశనాక విభులు 

నలునివె 6 దవముకంబును *+ దెలియ జూచి 

తారు న వ్వేళ నలరూపశీఛారు లె రి. 185 

టీ. కదిసి=స్వయంవర(పదేశమునకు వచ్చి, పకిపాటిక = కమముగా మణి 

మంచక ములమో(ద౯ =రత్న మయము లయినమ౦ంచములమియన, రాకుమారుకు ల 

యి,ఉన్న నాక విభులు=ఇందాి దులు, నలువ పెక =నలరాజునందువ్న్య, తిమకరఠి 

బును=దమయంతిమోవామును, తెలియంజూాచి= తెలినికొనుట కష్టపడి, తారు, 

అవ్వేళ౯-, నలరూప ధారులు=నలరూపములను ధరించికవారలు, ఐరి= అనయలాం 

చామును నలమూపములను దాలి నచో నలునిదప్ప నొరునిం బెంక్లై యాడ నసయున్న 

దమయంతి మోహముచేం దమలో "నెపరినెనను జూాచినలునిగాభ వించి వరించు 

"నేమోయని తెలిసికొనుటకు నలరూపధారులై రు భాపయు. 

తా. సతాం సతనుందుః (గమముగా రత్నఖట్వముల “పి కాకమారులు గా 

నున్నయిందా9దులు దమయంతికి నలునిపె నున్న తమకమును జాచి తౌమునల 

ఈూపమలు దాల్చినచో వరించు నేమో యనుతేలంపున నలరూపధా రు తెరి. 
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ఉ. ఈసకలంబునం గలమ+శహీ పతివర్లము నున్న నుండనీ 

యాసభ యొ వ్పెనప్తు నిమశేఛాధిపుచేత జతుర్చి గీనిచే 

వాసవలోక దివ్యువన+ వాటిక సర్వన గాఢ యయ్యు ను 

ద్భాసికలమ్మీ నొందునక చా యలక ల్పక పంచకంబువేన్. 

టీ. ఈసకలంబువక౯్, టక 4 

న్నక ఉండనీ =ఊఆండిననుండుగాక్, ఆసభ, అపు, నిష ధాధపుచేలక =నలుని 

చేతను, చతుర్చిగీశిచేళ = నల్చురుదిక్పాలుర జేతము, జెప్ప౯ = పకాశించను, 

వాసవపలోకదిన షనవాటిక = స్పర్షః బోకు ములోనున్న నంసనవనము, సర్వన గాఢ్య 

యయ్యుక = అన్ని వృక్ష ములతోను నిండియున్న దయ్యున,ఉ ద్భానీతల న్నీ = 

అధిక మయిన కా ంతలి], ఆలక ల్పక పం చకింబు చేల =ఆయయిదిండో కల్పవృక్ష ముల 

చేతే, ఒందుకా కదా=పొందవునుగ దా. 

తౌ. నందనవన మోకి'పృక్ష ములతోనిండినను గల్పవృక్ష యుల చేత నే యధిక 

కాంతిని జెందుచున్నట్టు లాసభ సమ _సరాజులతో నిండినను కేవలము నలుని 

చేరను నించాందుల చేతను మాత మే (పకాశించెను. 

వ. ఇవ్విధంబున సు మీరుభూధరకూటసన్నిభంబు లగుహాటక మం 

చకంబులమో(దం గర్కోటక వానుకి.పభృతు లగుపాతాళ 
భువనవాసులును మేధాతిథి పధాను లగువసుధాలోక వా స్త 

వ్యులును బౌక శౌసనప రేత రాజముఖ్యు లగు(తివిష్టపనిలయు 
లును నుఖోపవిష్టు లె యుండుట. గనుంగొని సంతుష్టాం 

తరంగుండై భీమభూపతి తనడెందంబులోన నీయున్నయంద 

ఆతు బృందారక సంక్తీర్ళ నీయ చరి తులు వీరికులశీలవృ త్తెవిభవం 

బు లెటింగి వర్ణించి దమయంతికి. జూపి చెప్పం బె 9లోక్య 

జనని నిత్య(పగల్భవాచాల భగవతి బేవి దక్కం దక్కి నవారు 
, నేర రని విచారించి యమహా దేవి నిట్లని (పస్తుతించె. 187 

టీ, ఇవ్విధంబున్ొ, సుమేరుభూధరకూటసన్ని భంబులు= మేరువుపర్యత 
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ముయొక ్క_ శ ఎంగ షత c బోలుదున్న వి, అగువోటకమం దంబులమిందక = 

అయిశప్టబం గారుమంచములందు , కరో్క[_టక వాసుకీ (పభృృతులు= =కరో్క 

i అసపా తాళ భువవవాసులును=అయినట్లి పా తా 

భలోేకవాసులును, మేధాతిథి పధానులు= మేధాతిథి మొదలగువారు, pre 

భాలోకచా _స్పవ్యులును పాక శా సవపరేత రాజ ముఖ్యులు = ఇం సయమానుల్పు 

అగు తి విస్టప౦ిలయులును = అయినట్టి స్పర్ణలోక వాసులును, సుఖో పవిష్టులె= 

సుఖముగాంగూర్చుండినవారయి, ఉండుటక , కనుంగొని, సంతు స్టాంతరం 

గుండై = సంతోషించినమనస్సుకలవాం డె, భీమభూపతి, తన డెంపంబులోనకా 

ఈయుశన్నయంనటును, బృందారక సంకీ ర్లనీయచరి త్రులు= దేవతలచే నుతింహ 

దగిన పవ ర్హకలుకలవారు, వీరికులశ్రీలపృ తవిభవంబులు =వీరియొక్క్క_ పంశేంబు 

లును సత్ప)న ర్లనములుకు, చరి తేమున్కు సంపసలనుు, ఎలింగి, పర్టించి, దమ 

యంతికిక , చూపి, చెప్పక్ = చెప్పుటకు, _తె ) లోక్యజనని=మూండులోక ముల 

కు చల్లియు,నిత్య్మపగల్భవాచాల = ఎల్లప్పుడును (పగల్భవాక్కులుగలదియుభ గ 

వతి దేవి=సరస్పతీదేవిి తక్క-_ల్ = విడిచి, తక్కినవార్కు నేరరు, అనివిచా 

రించి= ఆలోచించి, అమ్మహాదేవిక = ఆసరస్వతిని, ఇట్లు, అని, (వస్తుతించెక్ = 

పాగ డేను, 

దండకము - జయజయ జనయితి! క ల్యాణసంధ్యాతి ! ! గాన్టర్వ 

వి ద్యాక ళాక ణఇనాళాం (తివేదీవళీం సారసాహిత్య సాహిత్య 

నిర్వ ర్తిత( పోల్ల సద్దు కృరజ్ఞా మనే కాభీ చార కియాహళోమ 

ధూమావలళీ మేచకాధర్యశామ్నా యరోమావళీం క ల్పశియా 

తు రాకొల్పసా మాచ్చరి తాం నిరు క్షపియో కిం భుజద్వంద్వ 
తామశ్నువానేన సంశోభితాం ఛన్షసాజాతివృ త్త్యపభేవ్యపఖి 

న నవి ద్యామ యాం త్వాం ఛ చే. భగవతిగుణదీర్ణ ఛా వ్రూద్భ 

వాం సంతేతిం నందథానం మహాోకబ్లనిపా పదక వా ఇష్ప(కియా శా 

_స్టృకాక్వీకలాపం కటీమణ్ణలే బిభంతీం హ్యోతిపాపోరదోన 
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తారోదయస్ఫూ ర్తి ర్తి విదోత మా నేన విభాంజితామాత్య Ye: 

నురాగాన్వితాభ్యా ముభాభ్యాంచ పూరోక్టి తృరాభ్యాం మ 

పోదర్శనాభ్యాం (పలిషాపితోప[ పవాళాం పర(బహ్మక రా ర్మార్గవే 
ద! పభే దాది(ధాయస్య ధాద్వింక రీర౦ (పతిషాం పరాం[పో ప 

యాచారుమోమాం౦సయా మాంస లేనోరుయుగ్న్మేన సమ్యుక్ప 

రాచ్చాదనం లాలయ న్సీం ముహుః ప త్తందానే గుణాన్వీత 

పూగాసక లకీ ణనభాంధి మా ఢొకమా నేన దన్లాత త నాతర్క._శా 

చే  -మప్యభిఖ్యాం ముఖే ఖ్యాపయ గి నం ధు)వం "దేవి 

నన్దేతమాం త్వామహం. (దుహిణగృ్భహిణీమత్స ఫ్టప ద్థాది 

సుక తరి పాణిపద్న్మం త్వదీయం పురాణమ్, శిరసావకం ని 

ర్శలం ధర్మళా స్త్, దలాభ్యాం భూవావ్తూం  కియాను 

స్టే రాజస్య తది నునాచ్చితకం ఫాలభా గే తద ్థేన్గునా తే 

'విరిజ్చు ర్విపణ్సీక ల క్వాణచావం (పణిన్యేస్యయ మే. భవతు 

మనుశుభం భారతి! తత్స సాదాదసాధారణా త్సత్కృ 

పాధారిభూతం (పభూతమ్. నమ స్పోమసిద్దా నకాన్తాననా 

యె నమ ఛభ్యూన్యవా దాత్మ మథ్యాన్వితాయె సువిజ్ఞానసాము 

_న్తృవృాత్పజ్క_జాయె నమస్తేస్తు సా కార తాసిద్ధిభా మ్మే న 

మ స్తేస్తు కె కె వల్యకల్యాణనీమ్న నమ స్పర్వగీ ర్యాణచూడా 

మణి కేగకోగ్యవధాజాలహాలారప పస్మేరపా దామ్బుజబాయె, న 
మ_స్తేశరణెస్థ నమ స్తే వగేణ్ర్యై నమ శృర్యదాయె నమ శ్శా 

శ్వతాయె నమో వ్నిశుతాయె నమ శార చాయై నమ శ్మా 

రదామె నమ_స్టే నమస్తే నమః. 188 

, టీ కల్యాణసంధ్యాతి=మంగళములను గలిగించునట్టి, జనయి త్రి=ఓరిల్లీ ! 

జయజయ = సర్వోత్కర్ష తోం (బవ ర్తి ల్లెదవు గాక, గాంధర్వ... నాళౌం అ 
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శాంధర్వవి ద్యాక ళా = సంగీత శా స్ప సం మనెడి, కంఠ నాళా౦= మెడగలిగినట్టియు, 

(తి వేదీనళీం=బుగ్యజుస్సామ వేద ము లనెడి, పళీం=సళులు గల్టాయు, అనలా 

నుదరశేఖలనుట, ఉదరమందు మూండునేఖలుండుట భాగ్యసూనకమని సాము 

ప కీ లిం = (దిక_పశిద్ధము. సార...తరంగాం - సారజ=(*స్టమయిన, సాహి Sede 

ములకూశిక యొక్క, సౌహిత్య=త్భ ప్టిచే, నిర్వ రి తే=సమకూర్చుంబడు, (పో 

ల్లసత్ =మిక్కి_లిపకాళించు, దృక్ తరంగాం= శేరంగములనంటి చాఫులుగలట్టి 

యు, అనలగాసరస్వతికిళ క్లైర్ధ ములే "స్మేత్తములని భౌవము. అనేక...వళీం - 

ఆ నేక =పలునిధ ములయిన, అంచళశ్రదూల హింసామూపక ముగు కియలనిమి 

_త్రమయిన, వఫోమ=ఆహుతి చేయుటవలన గలిగిన భూమావికి'=వాగలసం క్తి 

వక్ర, మేచక=నల్లనె న నెన్క అధర్యకణామ్నాయ=అభర్భ సు మున మం వోవమాన ధీం 

నూంశారుగలట్రియు, అధర్వ వేదో కములగు నఖేచారపోళో బూ వులవలవంగలుగు 
A) అవాలి 

భూమపం కి చే నల్లనెన యధథర్వవేదమనునూ౮గారు గలవనుట. కల్ప ..చరి 
న్ ౧౬. 

(తాం - కల్ప=క ల్పనూూ తములును, శిర =శిమో ?'ంథమయును, అక్షర =శాళశ్వత 

మైన, ఆకల్చ = అలంకారములునుగానుు సాయన రి తం=క్నీ యచరి (8 త్ఘును 

గలట్రియు, అనలాసరస్వతికిం య. భూషణ" లు, శకము గంథ 

ము తనచరి|తయను 'దెలుప్రచున్నదియు నగుచుక్న వని భావర. నరు క(వీయో 

కి ం=వేదార్ల యును నిరగచనముచేసెడి నిరుకి[గంఫమునెడ, [వయో క0=సర 
ఆటీ థి వ పో క్ లుం 

సాలాపములుగలదియు అనలా నిరు క్తి సరస్వతకి మాటలగు మన్న వని 

భావము. భుజవ పంద్వ తాం='బాహుద్వ యభావయును, ఆశ్ను వా నేనజ పొందినది 

యు, జాతివృ త్త... ఖ న్నేన-జాతివృ త =జాతులు-వృ త్త ములు-నాంబడుప) ఖే 

దభ్లేదముచే, పధి న్నేన= భేద ముపొందియున్న , ఫందసా= భంవళ్శా స్రము 

చే సంశోభితాం = పు కాళించుచున్నట్టియు, అనలా జాతివృ, త ముల భేద: 

ముచే రెండువిధములయిన భంపశ్ళా స్తము సరస్వతికి భుజ; లగుచున్న వని 

భావము. విద్యామయీం=విద్చాస్వరూ పురాలపగుు త్యాం=గిన్నాను భ జే= 

నేవించుచున్నాను.. భగవతి = ఓభగపంకురాలా ! గుణదీక రభ నోద్భవాం- 

గుణ = పక్టిన్నూ త్రము యొక, దీర దణ సక క స్రమువలన, 'ఉదృచాం=ఫుట్టి 
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నదియు, వ్యాక రణపక్షమందు, గుణ,. +ఉఊద్భవాం- -గుణ=గుణములు, దీర్భ = 

దీర యులు, ఫావ= భావ్యపత్యయములు మొసలగువానవలన్క ఉద్భ (వాం=కల్లిన, 

oases సమూవామున్వు అగా శబజాలమున “నుట, క = ధరించు 

చున్నట్లియు, మహాో,...కలాసం_మవా్ = గొసప్పాయిళ, లేక, అనేకము 

లయిన, శబ్ల =శేబ్రజాలమును, నిష్పాదక = = ఫుటై ట్ ంముచుష్న్యా, వ్యా ల యాత్రా స్కి 

వ్యాకరణశాస్త్ర మ సెడ్, కాం-వీకలాపం= మొల, తాం, కటక -డలేడమొల 

యందు, బి; _భతీం=ధరించుచున్నట్టియు, అనయా వ్యాకరణ వామెస మొల 

_కౌడగుచున్న గని భావము. తార...మా చే తార=వక్ష్న చా ఒ లమొక్క 

ఉదయ=జ నవయించుటలనుబట్ట, న్ఫూ ర్తి _ఎశుభాశుభ ఫు క కా, విద్యో 

తమా నేన=(ప. ద్ధమయిన, హారప షమందు, తార...మా సే: _ తార=మధ్య 

మణియొక్క_, ఊదయన్ఫూ ర్తి కాంత్యతిశయము చె, విద్యోవమా నేవ= (పకా 

శించుచున్నదియు, జ్యోతి పా=జ్యోతిశ్ళా స్త మనెడి, హాోరనండేన=యు త్యాల 

హారముచే, విభాజ తాం = _పకాశించుచున్నదియు ఆగ్మవమునినాగాన్ని 

తాభ్యాం = తనసక్షమం దఖిని వేశముతో. గూడికొన్నకైయు అవా వాది 

(పతివాదులు తౌము వాదించునదియె యుచితమైనవని యభి : వేశ ముతోం 

గూడికొనుచుందురని భావము. ఓస్టపక్షమందు-ఆన =తీమయొక్క, పక్ష= 

పార్ళ (ఘులందు, అను రాగ = జు వనముచే, అన్వి తాభ్యాం = కూడీకొన్నవి 

యు, ఉ భా భ్యాం= రెండయిన, పూర్యో తరాభ్యాం = పూర్నాపక్షయు-ఊ త్రిర 

సకృము- అనెడి మహాద దర్శనా భ్యాంజమహాళా స్త్రముల చేత, (సతిస్టా.. వ 

వాళౌం-(పతిస్టావీత = a పన చేయ(బడుచున్న, %.స్ట పవాళాం=చిగురువంటి 

పెవవులు గలిగిన్మస్టియు టా బూర్వపమో త్తరపక్షము లామెపెవవు లగు 

చున్నవని ఖభాసము. పర... భేదాత్ --పర్యబహ్మోస క పకబ్బహ్హ మునామాత మే 

చెప్పుచున్న ట్లియు, క రద్ధ=కర్శక లాపమే ప్రయోజనము గలట్లియు, కేద= 

చేదములయొక్క. , పిభేదాత్ = భేదముపలన, స్పం=స్పకీయమైన, శరీరం 

ద్థేవామును, ద్నిథా= రెండువిధ ములుగా, విధాయ= చేప) అనంా కనా 

కర కాండములను దెలుపు వేదములయొక భేదముచే మిమాంసయు. బూ 
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ర(మోమాంసయనియు ను తరమిమాంసయనియు రెండువిథ ము లెనదని భావ 
లు ఎలి 

ముం పకాం=గొప్ప వగు, (పతిస్టాం= స్థితిని, (పా ప్తయా=పాందిన, వారుమోా 

మాంసయా= ఒప్పుచున్న మిమాంసయనెడి, మాంసలేనజబలినీన, ఊరుయు గే 

న= రెండుతొడల చేతను, సమ్యక్సరాచ్చాదనం - సమ్యక్ = లెస్సగా పర= 

2 

ఈఊత్కృస్ట్రమైన, ఆచ్చావనం-వ స్త్ర) మును=మి మాంసపక్ష్షమందు - సమ్యక్ 

---దనం= లెస్స శా పరులను దిరస్కరించుటను ననియర్థము, లాలయంతీం = 
' అంగీకరించుచున్నట్టియు, అనలా6 బూర్చమిోమాంసో శ్రరమోమాంసలు సర 

౬ 

స్వతికిం చెడ విలశిల్లుమన్నపని భాపము. ముహుః = మాటిమాటికి, ప్మళదా 

నేటప్కలి=పఏతిజ్ఞానపత ౨) ముయొక్క, దా 'నే=ఖండించుటయందును, గుణా 

- =. -మానేని--గుణాన్విత = గుణవంతులయొక్ళ._, అనా బండితుల యొక్క 

' యనుట, సగ =బృంద మును, అసకృత్ = అ నేకపర్యాయములు, ఖండన =ఖం 

డంచుటయంపలి, (పౌఢిమ=నై పుణ్యముచే, ఆఢాకమా నేన= పవ ర్తించుదు 

న్న, దంగపక్షమందును, గుణా...మానేన--గుణ = క పాయాదిగుణముల చే, 

'అన్నీత=కూడికొన్న, పూగ =పోక చెక్క.ను అసకృత్ = మాటిమాటికిని ఖం 
డనజ=ఖింవందుటయంద లి, పౌఢి= చేర్చు చే, ఆధఢౌకమా నేన=వ గ్లించుచున్న, 

దంతాత నా = సంగరూసమయిశ, తర్కుళా స్ట్రేణ = తర్క_శా స్తముచే, 

"కామవి =అ. ర్వాన్యమయివ, అభిఖ్యాం= కాంతిని, ముఖే=ముఖమందు, ఖ్య్యా 

పయంతీం- | సకట+చేయుచున్న టియు, అనయా బతివానుల పతిజ్లాపత9) 

మును సండతిసమూవామును వాసముచే నిరాకరించుటయందు నేర్పుగల తర్క 

శాస్త్ర ను నాగవక్షీ వళ ములను బో (క చెక్కులను ఖండించుటయందు సమర్థ ఘు 

వనం? ల. స గ ఆ లయినపంతము లగుచున్నవని భానము. త్వాం=నిన్నును (ధువం=నిశ్నేయము 
జ్ న్్ త చ 4 9 9 "గా పం దెతిమాం=నమస్క_రించుదున్నాను, (దుహిణ గృహిణి =[బవ్హాకు భా 

ర్యవగు సరస్వతీ నుక్స స్ట్. లత్మీతం--మత్స = మళ్ళ ్యుపురాణము పద్మ =పద్మ 
పురాణము, ఆది=మొదలగువానిచేే సంలక్షీతం = కూడికొని యున్న దియం 

“యును వా స్పసకమందు - దుత్స ఫి '*- లక్షీతం=మత్స రేఖ, పద రేఖ మొద 

“లగువాని చే నొప్పుచున్నదియు, పురాణం=ఫురాణ ములను, త్వదీయం = నీసం 
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బంధ మయిన, పాణిప ద ౦ = వాస్తపద దృమును, నిర లం = దోషరహితమైన, 

ధర శా _స్ఫము, తాహం, శిర ఎనీశిరస్సు, ఓం(శ్రియామం(త రాజస్య = ఓం 

కారమం[త రాజముయొక్క, దలాభ్యాం=దళ ముల చేతను, (భువౌ=కనుబోొము- 

లను, తద్చిందునా = ఆ ఓంకారములోనున్న, బిందువుచేత, ఫాలభా? = 

నుదుటియందు, చి తకం=బొొట్టును, తదస్టేందునా = ఆనం కార ములో నున్న 

యర్గచం (ద లేఖ చేత, పివంచీ కలక్వాణచాపం = వీణీయవలె సే యవ్య క్షమ 

ధురధ్వనులను జేయుచాపమునుణాను, విరించిః=_బహ్హ, "కే= నీకు, స్వయం=స్వ 

యముగా, (పణి న్యే=ని ర్మించెను. భారతి, అసాధారణాత్ = గొప్పదయిన,, 

త్వత్ప్రసాదా ౮ =నీయన్ను గవామువలన, సత్క్భృపాధార భూతం=మంచిదయ 

కుం గారణభూత మైనదియు, (పభూతం=గొప్పదయిన, శుభం=మంగళము,, 

భవతు=అగులాక, 'సోమ. .. ననాయై, సోమనీద్ధాంత= చం సిర్ధాంతమ చెడి, 

"కాంత్ =మనోవారమైన, ఆననాయె = ముఖముగలనీక్రు నమః = నమస్కారము. 

శూన్య... తాయై-కూన్యవాద= నా _స్టికవాద మే, ఆత్మ =రూపముశాం౫ల్క మ. 

ధ్య=నడుముతో, అన్ని తాయె=కూడిన నీకు, నమః=నమస్కారము, అనలాం 

గృళశించిన యుదరముగలదని భావము, సువ కొ కటనరాలా సున్ కాస ఆం కాకర 

జ్ఞానముయొక్క) సామ స్త శ్ర= సంపూ గ్లతయే, వాత్సంక జామై = సృదయపద్మ 

ముగల, తే=నీకు, నమః=నమస్కారము. సాకారతా సీద్ధిభూ మ్నే= సాకార 

ఆా=సా తాంతికమతముమయొక్కా, సిద్ధిజఫలమునకు, భూ మ్నే =స్థానభూలేమై 

న, సౌ తాంతికండనువాండు, నీల పీ తాదిజ్ఞాములయొక్క_ ఐక్య యే ముక్తి 

యని వెప్పెను. అట్టిమతమున నీవే స్థానమవనిభావము. తే, నమః= నమస్కార 
తు, కై వల్యకల్యాణనీ మ్నే =మోక్షమనెడి క ల్యాణమునకు, న్రీమ్నే = నిలయము. 

పయిననీకు, నమః ,సర్వ.. - జాయై-సర్వ=సమ స సమైన Sop 

చూడామణి = శిరోరత్న ములయొక్క, గతే పం కలే, నోణ = 

ని [పఖాజూాల=కాంతిసమావా మనెడి, బాలాకప=నూర్యకాంతిచే, శే నం 

మ ంచిన, పాదాంబుజారై పాదప ద ములు గలనీక్కు నమః, శరా కారక 

రాల వగు నీకు నమః, వరణ కై $= = గేవ్టురాలవను నీక్కు నమః, శర్త దాయైెజ 
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సుఖమునిచ్చు నీకు, నమః, శాళ్చ తాయె=స్టీరయుగా నుండెడి నీకు నమక 

విశు తాయె= పశిద్ధురాలవగు నీకు నమః, శారదాయై =శారదవయిన, తే=నీక్కు 

నమః=నమస్కారము. 

వ. అని (ప స్తుకించిన. 189 

మ. జగతీనాథునిముందటన్నిలి చె సాశ మూ త్కారముంబాందియా 
జగ చేక_స్తవనీయ శారద శర; చ్చం( దాత పాలోక ము 

న్నగవుందేటయు దివ్య చేహరుచి.మ౯ స మేళనం బొంది చె 

ల్వగుచు౨డ౯ గరుణాపరాయణత నశ య్యా స్థానమధ్యంబునన్ క్ష 

టీ. అ మ్మ్యూసానమధ్యంబునక = ఆసభఖామధ్యమువ, ఆ... నీయ= లోకము 

లో ముఖ్యమా ' నుతింపంస A=, శారద= సరస్వతి, శరత్ ...కముక-ళరత్ = 

శర త్కాలసంబంధిమైన, చం దాతప= వెన్నె లపంటి, ఆలోక ముక =| పకాశము 

వంటి పకాశేము ౫:౪, నగవుందేటయు = తేట యెననవ్వును, డివ్య దేవారుచి 

యుక్ =మసోహార మైన డేవాకశాంతియును, సమేళనంబు, ఒండి=మి శమయ్యి, 

చెల్ఫు=అందమఘు, అగుచుండక =కులుకుచుండలాా కరుణాప రాయణతే్ =ద 

యాథినురాలగుట చేేజగతీ నా గునిముందట౯్ =ఫీమరాజు చెంగట, సామా త్మా_ 

రముక్ ,, పొందె=జ_పత్యక్షమై, న్లిచెక్ , అనలా సరస్వతి (పత్యక్షమాయొనని 

భవము. 

తా. లోక మునకంతకును గొనఎయాడ6(దగిన యాసరస్పతి, శరత్కాలచం 

(దికవలె. (బకాళించుచున్న మందహాసమునుు దేవాకాంతియును మేళనము 

చెంది (పకాశించుచుండలూా నాసభలో భిమరాజునెదుట (ప్రత్యక్ష మైనిలి చెను. 

శా, లాటీచి త్తసరోమ రాళ కుకురీకలావణ్యలోలాత క 

రాటీనృ ఈ గక భావిలోకనసమాశరంభ | పియం భావుకా 
భఫోటీ నేత చకోర చండ్ర మగధీశపుప్పా_స్తృ చోళీకుచా 
ఘాటస్థాపిత మన థాంకకుహళి$గాఢాంకపాళ్ళి పియా. 141 

టీ, లాటీ... మరాళ--లాటీ=లాట దేశ కీ)ల, చి త్తఇమనస్స కేశి సరఃజ 
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సరస్ఫ్సునకు, మరాళ =హంసముపంటివాండా! కుకురీ . .. లాత్మ --కుకురీ=కుకుర దేశ 

న్తీల, లావసణ్య=సౌందర్యమందు, లోల. = ఆస కమగు, ఆత్త =మనస్సు గల 

| "ఇ దీ = లి ర్ లి § = వాండా! క సాటి. .. భావు కా=కగ్ల ట్=క ర్ల టన్త్ఫల, నృ త్తకళా=నాట్యచా 

తుర్భమయునుు, విభోకిన= చూచుపిషయమయి, సమారంభ =త రపడుటయందు, 

(పిీయంభావుకా = ఇష్టపడుచున్నవాండా ! ఫోటీ ...వంయద-భోటీ=భోట 

చేశ న్ట్రీ)ల, స్మేర=కన్నుల సెడి చకోర=చకోరపక్తులకు, చంద్ర =చందునినంటి 

వాండా! మ? ఫఫుప్పా స” = మగధదేశ న్రీ)లకు మన భునిపంటివాండా! 

చోళీ... మమ్మ థాంక=చో4=చేళదేశ న్తీ)లయుక్కు, కుచ = _స్సనములయొ 

క్క, ఆఘూాట (వదేశమువందు, స్థాపిత ఎడంప(బడిన, మ_న్గథాంక =మదనచి 

వ్నాములుగలవాండా! కువాళ. ..[వీయా._-కువాళీ = కువాళ దేశ న్రీ) లయొక్క, 

గాఢ =బిగుబయిన, అంక పాళి=కౌంగివింతయందు, (వయా = ఇష్టముకలవాండా! 

స,ఇషము, 
ఆట 

క. మందారముంజరీవముక 

రందసుధామాధురీధు+ రాధుర్యవచ 

స్సందర్భరూప ₹ఖా 

కందర్చా ! పాండ్య రాజీగజపంచాస్యా | 142 

టీ. మందార... సందర్భ--మందార= మందార స్రహ్పములయొక్క-, మం 

జరీ=గుత్తు లయొక్క_, మకరందసుధా = అమృతతుల్యమయిన మకరందము 

యొక్క, మాధుర=తియ్యం దన ముయొక్క్క_) ధురాధుర్య=బరువును మోయం 

చున్న, పవచస్సంవర్భజ వాక్సంవర్భము కలవాండా * అనలగా నమృతతుల్యము 

లయివవాక్కలుగల వాండా! రూప లేఖాకంద ర్పా=సౌందర్య రేఖకు మన్మథుని 

పంటివా6డా! పాండ్య... పంచా స్యా--పాండ్యరాజజపాండ్య దేశ పు రాజ నెడ్కి 

శటెజ ఏనుంగువకు, పంచా స్యా=సింవామువంటివాండా! 

తొ, స్పహ్షము. 
లు 

చూలిని, హరిచరణస కోజ! ధ్యాననిష్టాగరిష్టా 

 ధిధీ రా * ధరణిభర ధిధిగ్హా శధఃకృ తాహార్యవీర్యా 
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తరుణకనులనే[ తా శీతల మూంబాసుపుతా 
౧౧ = 

విరహితముదశంకా $ వీరనారాయణాంకొ ! 148 

టీ. వారి... గరిస్టా_వారి=విస్లుమా ర్తి యొక్క, చరణసరోజ=పాదపద్మ 

ములను, ధ్యాన=సంస రించుటయందలి, నిషా= నియమము చే, గరిషో= (శేముండ 
- ఆ త అ 

యినవాండా! ధరణి... వర్యా--ధరణి = భూమియొక్క, భర = బరువును 

దిధీర్షా=ధరింపదలంపు చే, అధ కృతే = (కిందుగాంజేయంబడిన, అహార్యపర్యా= 

"మేరుపర్వతముగలవాండా ! తరుణకమల న్నే తా= లేత తామరవంటికన్నులు 

గలవాండా ! తల్లమాంబాసుఫు క్రై=లల్లమాం బా దేవియొక్కకుమారు(డా ! విర 

హీఠతమదళంకా= లేనిగర్వసం దేవాముగలవాండా! అనయా నితనికి. గర్వముగల 

దాయనుశేంకకుగాడ నవకాశములేనివాండా! వీరనారాయణాంకా = వీర 

చనారాయణు( డనుబీరుదము గలవాడా! 

జస గద్యము. ఇది (శేమర్కే-వ్యలనాధ పొత్త మారయావమాత్యపు త్త 

సకలవి ద్యాసనాథ ల్రీనాథభట్ల్ట(పణీతం బై నశృంగారనై ష. 
ధంబునందు( జతుర్థాశ్వాసము. 



9 

జ పా దాంభోరుహసం 
‘శ 

jy Py): 
ig ; fs || సావి వో క్త | శ్ర. స్ పిత మణి మకుటక టక శర్యుళరుళ నిన దా 

If xy న Ww 

ల టి! టోపవికంపితవిమత 
PORN 
} ZA Oy 

hry | sit వో వాలకులాంతిరంగ $ మామిడిసింగా. 1 

త్. (శీపాదా 4+ తరంగ = (శీ=కోభాయు క్తములయిన, పాడాంభోరువా= 

సానపవ యుంంను,సం ఫాపితే =ఆ ౦ప(బడి వ, మణిమకుట =రల్న కిరీట ముయొక్క_ 
ఆశీ గ 

యు, కటక =కడియ ఘులమొక యు, యుళరుళ నినద =యుళే రుళ ధ్వనులయొ 

కృ, ఆటోపఆఅతిశయమయుచేత, వికంపితే= విశేషముగా జలింపంజేయంబడుచు 

న్నవిమతమ పాం=కత్రురాజుాలయొక ్క, కుల=సమూవాముయొక్క్ళు, అంతరం 

గజ మనస్సులుకలవా6 శా!మామిడీ ₹0గా!అనంగా సామంగే పభువులువచ్చి మామి 

డిసింగనపావపద్మ ములను దచమశికీటములుశు చేతిక జె య ములును దా(కునట్లు చే 

యుచు నమస్క_రింపలా రత్న మయ ములయిన వానియొక్క్క_ థ (నులు విని శతు 

వులు మిగులభయపడుచున్నా రనుట. ఈచెప్పుటచే మామిడి నింగనమంతి సమ 

_స్తసామంతులచేకేను నమస్క_రింపబడుచుండె ననియు, శత్రువులకు భయము 

కలిగించుచున్నా6 దనియు భావము. 

లె, స్పష్టము, 

84 
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వ. అవధరింపుము. 2 

నే, అట్లు సామోత్మ_రించినశీయఖలజనని 

భారతీదేవి? జూచి భూశపాలకుండు 
నమ్మహోస్థానమున నున్న శేయఖిలజనులు. 

జేతు లేతి త్రి|పణామముల్ శ చేసి రర్థి. 8 

టీ. అట్లు= ఆరీతిగా, సాకాత్క. రించిన యభఖిలజిననిలా = ప్రత్యక్షమయినలో' 
కములత ల్లిని, ఫారతీ దేవిక =సరస్పతీ దేవిని చూచి, భూపాలకుండుక్ = ఆఫీము. 

రాజును, ఈము న నానక్, =ఆగెప్పసభ యందు, ఉన్న యఖిలజనులు=ఈన్న 

టి జనులందజును, ఆర్థి ల్ = (వీతిచ్చే చేతులు, ఎ త్తీ (పణామముల్ జనమ: 

సాారములు, చేసిరి. 

తా. సరస్వతీదేవి యట్లు (వత్యత్షమగుచుండుటను జూచి యాసభయం 

దున్నవా రందటును, ఖీమరాజును, లేచి ఛేతులె త్తి సంతసముతో నమస్క_ 
రించిరి. 

వ, అప్పుడు భోజరాజు తత్కాలవే వేద్యంబు లగుశకునస్వరాదుల: 

వటం బెజీంగి నిజశనూజ నమవో టేవికి నప్పగించు 

వాం డై యంతఃపురప ల... సియోగించిన. 4 

టీ. అప ఏడు= ఆసమయమందు, భోజరాజు= విదర్భ రాజు, త త్కాల వేద్యం 

బులు=జఆకాలమందు( దెలియందగినవి, అగుశకునస్స రాదులయా నుకూల్యంబు-- 

అగు =అయిన, శకున=శుభ నిమి ల్తృములయొక్క్యు, స్వ రాదుల=ధ్వనులయొ 

క్కు_యు, ఆనుకూల్యంబు=అనుకూలత్య మను, ఎలోంగి = తెలిగీ కొని, నిజతనూ 

జక =తనకమారికను, అమ్మహాోదేవికి౯ జ ఆసరస్వతీ దేవికి, అప్పగించువా(డె= 

అప్పగింపందలంపుగలవా డై, అంతఃపురపరిచారికాజనంబులక్  =జఅంత;పురమం 

దుండు ఊానీజనమును, నయా గం బనక అలన పంల అని ెపద్య ముతో 

నన్వయము, 

నీ అఖిలదిగ్లోశ రాశేజూక ర ణ| కియా 
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మహానీయతర స్ శమంత వ్ద్య 

యాకార రేఖాసశే మభ్యుత్ధి 'తానన్య 

సాధారణాశ్చర $5 జలధ్వేల 
<n అ అ నేపథ్యహార(పశ భాపూరనిర్య ల 

వారిబింబితనిజశీస్వచ్చ కాంతి 
ఇ క సంకల్పభ వదూతశేసదృళ క న్లాకల్ప 

కలార సౌగభాశగతెమదాళి 

లే, బవువిరో ఫిముణి పభ పల్ల వ్యాగ 

మల్ల సం గామఖుర భికాశమండలాయ 
లా 

మాననానాపరిప్కా_రశే మహిత గా(తి 

న 4 నా మనుజపతిపు త్తి యా స్థాన శీమునకు వచ్చె. ర్ 

ట్రీ, అఖిల... విద్య-అఖిల= సమ సమయిన, దిక్ =దిక్కు._లందు(గల, దేశ = 

జేశములందున్న, రాజ= రాజులను, ఆకర్ష ఇ= సమీపమునకు గొనితెచు ప టయ 

చెడి, [కియాజపనిక్సి మవానీయతర = మిక్కి లి పూజ్య మైనదియు, సిద్ధ =జపాది 

పురశ్చరణముచే స్వవశీకృతమై ఫరోను ఖమైనదియు, నగు, మరత విద్య= 

మం(తవిద్యతో సమానురాలున్కు _అనంశా ఫలిజ్ఞనొందిన మంతముచే 

తనుంబో శె. దన సౌందర్య్భముచే నందలి చిత్తమును నాకర్గి ంచుచున్న 

దని ఖావము. ఆకార ...జలధివేల _ ఆశారరేఖా = నిజస్వరూపమువలన, 

సమభ్యుత్థిత = కలిగిన, అనన్ఫ సా ధారణ = అన్య సామాన్య ముకాని, ఆశ ్పర్యే= 

అద్భుకరసమనెడి, జలధి = సముదమునకు, వేల = ఒడ్డువంటిది - అనగా 

నెల్లరకు నబ్బురంబును బుగ్రించునా కారవి శేషము కలదని భావము. నేపథ్య... 

కాంతి- నేపథ్య= అలంకారముఅందు న మూలమున రార = ఆటుకోణము'లు 

గల మణులయొక్క_, (ప హాఖార ౯ కంకి సమ్మృరది యనెడి, నిర్మలవార=స్వవ్య 

మయినజలమందు, బింబిత =|పతిఫలించుచున్న, నిజస్వ చృకాంతి = స్వకీయ 

బేతీకాంతిగలది, అనయా దమయంతి తౌ ధరించినయాభరణంబులందు వెల 
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యు మణులకాంతులందు€ (బతిఫలించుచున్నదని భావము. సంకల్ప... మదా 

భి-సంకల్పభ వజమన్న సుసియొక్క, దూకసదృశజ=దూతత' సమమైనదియం, 

క నైక ల్చ్పజక రాలంకార ముగా నుంచుకొన్న, కెల్తార=సుగంధ్ర ముగల్లిన కలువ 

యొక్క, సౌరభ =సువాసనచే, ఆగత వచ్చుచున్న, మదాళి=మదించిన తు 

మైవలుగలది. అనగా దమయంతి యలంకారారము చెవియందు సువాసనగల 

కలువనుంచుకొన(గా చాక లువయొక్కొ_ మంచివాసనల చే నాక ర్షి ౦పంబడి తు 

మ్రైనలు పచ్చుచుండెను. అవి నువ్యథదూతలవ లె నొప్పుచున్న వని భానము. 

బహు...-గాతి-బవూ=అ నేకములె న, విగోధి= విరుద్ధ పర నులు గల, మణి ప 

భా=మణి కాంతుల యొక్క, పు వాాగజ అంకుర ములయొక్క_, మల్ల సం|గాదు= 

మల్ల యుద్ధ మునకు, ఖురళి కామండలాయమాన=గరిడీశా ౫ యాదరిపంబడివు 

నానాపరిప్కార= అ నేక విధములె నయలంకారముల చే మహిత=ఒప్పుచున్న, 

-గ్యాతి=శవీనముక లది, అనలా నొక్కొ_క యాధరణమునందుం బలురకములగు 

రతనములు దాపయుండుట చే వాని కౌంతులు పర స్పరబుళిత ములై యుం డేను. 

పలువిధముఎగు నాకాంతులాండెంటితో నొర.కొనుట మల్ల యుద్ధము 

“గాను నాయలంకారములు మల్లయుస్థ పుచేయందసిన స్థలములు గాను నొప్పు 

చున్నపనిభా పము. దమయంతి నానావి ధాలంకారంబులను' దా ల్ఫీయొప్పుచున్న 

దనిఖభౌపము. మనుజపతిఫు త్తి) = భీమ రాజకువూరికయగు దమయంతి, ఆస్థా 

నమునకుక = సభకు, వచ్చెను. 

శౌ, తనసౌంవర్నాతి శయ ము చే సమ స్త రాజక్యులమనంబు ౮ నాకర్షించి 

నదియు, వనయాకారవి శేష ముచే. జూపఆ కధ్ధి కాశ చ్రీరవీయు కలిగించుచున్న్న 

దియు, చనయంలంశకారరళ్న కాంతులందు( దనస్పచ్చ దేహ కాంతి (పతిబింబిం 

చుచుండ. గ రైలంకార భూత్ మైన కలువయొక్క వాసనకై పచ్చివతుమైదళు 

మన్య థదూతలవ లె దనరారుచుండ(౫ా నానావిధ ములగు రత్న కాంతుల 

పరస్పరము మిళిత ములయి మల్ల యుద్ధ మొనర్చుటకుం దగిన సలుల నాం శే 

య(బడిన యలం కారంబులను డాల్చి దమయంతి సభా మందిరంబునకు వచ్చెను. 

తే, అతివ వీతొవదా తారుశీణాసిత మణి 
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దీ ప్రికల్సిత దేహగోపశ దేహ యగుచు 

సారగోరో చ నాగంధ + సార ఘుసృణ 

మృగముడా లేపపునరు క్రి $ మేలుకొలివె. 6 

టీ. ఆతీవ=దమయంతి, వీత .. . దేవా-వీత ఇపచ్చనివియు,అవ దాత = తెల్ల నివి 

యుఅరుణ= ఎజ్జనివియు) అనితే=నల్లసివియు, నగు, మణి=రత్న ములమొక్కు, 

ధీపి= కాంతులచే, 5 కల్పిత ఎనిరి ంపంబడుచున్న , చేవోప దేహ=శరీరాను లేపనము 

కలై ,సార... పునరుక్తి. సార=,పళ _సమైనుగోరోచనా=గోరోచనముయొక్క 

యు, గంధ సార=సచ్చక ళ్చూరముయొక్క_.యం, ఘుసృణ =కుంకుముయొక్క యు, 

మృగమద =కసూరియొక్క్యయు, ఆలేప=పూంతయొక్క్క , పునరు క్రి జనిరర్థకము 

లగుటను, మేలు "లీపె= వెల్ల డించుచుండెను. అనగా దమయంతి గోరోచన 

మును కర్చూరమును, కుంకుమును, గన్తూరిని, శరీరమందు. బూనికొనియుం 

డెను, మూయు నామె పచ్చన?ివియు, డెల్లనివియు, నెజ్జనివియు, నల్లనివియు, 

నగుమణుల చే. గూర్చంబడినయలంకారములను ధరించెను. దమయంతి దాల్చిన 

పలువిధ ములగు రత్నములకాంతులు _పబలి గోరోచనాదులగు స్తూ(తలను వ్యర్త 

ములె నట్లు చేయుచున్నవి ఆకా రత్న కాంతులు వాదించి నోతోవనాటే 

లపూ6తలకం చెం జక్క (గాల (బకాశించుచున్న వని భావము. అలం. యథా 

సంఖ్యము. సామాన్యము. 

చా. స్పష్టము 

సీ క్ర ర్పూరక సూవెశే కాప వావాంబులు 

(పవహింప లోచన పాంగణముల. 

గించిద్దిగంబరీకీకృత ర దద్యుతి పెంపు 

పలుకుబోటికి నైన శ (చాతి గాగ 

భూపామణివ్యాదశేమున నంగకంబుల 

జనులచూపులు వినిశశ్చలత నిలువ 

నుహనీయలావణ్యశనుధువు నెమ్మనముల 

క నాక ౦ఠముగ( (గోల శ నవనిభుజులు 
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తే నలు (బసూనచాపంబున $ గెలువ లేని 

యంగభనునకు శ కబాశణాసనంబు 

బవువిభావణరత్న శోశ భామిషమునం 
దాను గల్పించు చంద మంశదంబు నొందె. 7 

టీ. లోచన(పాంగణములక్ -లోవన = స్మేతీములయొక్ళు_, (పాంగణము 

లక్ = ముంగిలి భాగములందు, కర్చూర ...బులు-కర్చూర = తేల్లనికాంతులయొ 

క్కుయు, కనూరి కొ=నల్లనికొంతులయొక్క_య్ము | పవావాంబులు = ధారలు, 

(పవహీంపక =పాబుచుండగా, అనా డెల్ల నివియు, నల్లనివియు నగు దమ 

యంతి చూపులు కప్పురయుయొక్క_యు( గ స్తూరియొక్క_యు( _(బవావాములవలె 

నున్న ననభావఐము. ఇట జూఫులు (పవావాముఐలె నున్న పని చెప్పుట చే నామె 

చూపు లెడ తెగక పచ్చుచున్నవని తెలియుచున్నది. కించిత్ ... పెంపు అ 

కించిత్ =కెంచెము, దిగంబరీకృత= స్పష్ట్రమగుచున్న, రద = దంత ములమొక్క, 

ద్యుతి= కాంశులయొక్క-, పెంపు= అతిశయము, పలుకుబోటికి వెనక =సర 

స్వతీ దేవికై నను, (బాంతిగాంగక్ =దుర్గభ మగు చుండగా, అనగా జిజునవ్వు 

నవ్వినప్పుడు కొంచెము వెలుపడిన దమయంతిపలుకుదు రుయొక్క_ తెల్ల౦కాం 

తులు సరస్వతి దేవాకాంతులను మించుచున్న వని భావము. ఆంగక 

ములక =దనుయంతి యవయవములందు, జనుల చూపులు, భూ షామణివ్యాజ 

మునక =ఆభరణములందలి రత్నముల చెపఘుచేత, నిశ ఎలతేల్ = చలింసకుండ, 
నిలువక =నిలుచుచుండలా, అనగా దమయంతియవయవములను జనులు చూ 

చుచుండలగా వారి చూస్రు లాభరణములందలి రత్నేను లవలె నిశ్చల ములయియం 

న్నృవని భావము. ఈ చెప్పుట చే జనులు "అప్పవాల్నక' చూదుచుండి రనియునుు 
నవి యాభరణములంవలిమణులవటె చే యపయవమందున్న పచ్చట నేశాన 
మణీయొక యవపయవము ఎెకిరాలేక' నిశ్చలముతె యున్నపనియుల బెలియందగిన 
ది. అవనళుజులు = రాజులు, నెమ్మనయులల్ =నిండుమనస్సులతో ) మువానీయలాప 

ణ్య మధువు =కొనియాడ6దగిన సౌందర్భమనెడి మధురసమును, ఆకంఠమయు 

గక =కుత్తుకబంటిగా, (కోల౯ =(తౌవుచుండంల౫గాా అనగా రాజాలందజును 
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నామెసొందర్య ము నిండుమనస్సులతో ( జూచుచున్నారని భావము. నలుక ఇ 

నలమహో రాజును, (పసూనచాపంబున6 =పూవింటి చే, గలువలేని యంగభవున 

కుక =జయింస లేని మన్న 'ునకు, 'తౌనుజదమయంతి యనుట బహు...మిష 

మునక --బహు=అ నేక ములగు, విభూషణ=అలంకారముఐంవల్కి రత్నజమణు 

లయొక ్క_, వోభామిమమునక్ = కాంతుల నెపముచే, శక బాణాసనంబుక్ = 

ఇం వచాపమును, కల్చించుదంద ముజనిర్హించునట్లు, ఆందంబుక = సౌందర్య 

ముక్కు ఒందెక=పౌందెను. అనగా మన్నభుండు పుప్పుచాపముచే నలుని 

జయింప లేకుండగా నమయంతి తనయలంకారములంవలి నానావిధరణ్నము 

లయొక్క_ కాంగులపుషచే నించచాపమును గల్పించుచున్నట్లు (పకాశళించెనని 

భాపషగు. ఈ చెప్పుట చే చవమయంతి నలరాజును లోపజుచుకొన-జాలినంతసొం 

దర్యము కలవనియు, ఇం శధనుస్సునందువలె. బలువిధ ములగు రంగులుగల 

మఖులచే నొప్పు చున్న ననియు దెల్లమగుచున్నది. అం అతిశయోక్తి. 

చుహా హోసగ్ధర. చతురత్వం బొప్పలా నశీప్పరస లుభయపాకీర్న fo 

ప చఛాడుచుక రా జతురంత సె సై రయాసకీన్గ యయి 

తరుణి మాకస్థానముం జొచ్చి వచ్చె౯, శతపతాంట్షీక రాబో 

ఫచ్చలిత భవళిన్$ asset కృత లీలాలాన్య కేళీశకిసల 

యితకలాశఖేలనం బొప్పు మోాజున్ . 8 

టీ. తశరుణి=వమయంతి, చతురత్వంబు= నేర్పరితనము, ఒప్పంగాక = ప్రకా 

శించుదుండగా, అప్పరసలు=అద్బరల్కు కభయపార్మా్యంబులక్ = రెండు 

(పక్కు-లయం దును, పాడుదుక్ =గానము చేయుచు, రాక =వచ్చుచుండలా, 

చకురంతసె ఎర యానస్థయె =పల్లకీయందు య గూర్చుండిరటై ,శత ... ఖేలఎనంబు- 

శతపతౌక్నీ ఇప యు ఎఏంటి నేత్రములు గల శ్రీ) అయొక్క_,క రాల్లి = వా సప 

దృ్మయులచే, ఉ నృలిత=వీచంబడుచున్న్ర ధవళ = తెల్లని, రుక్ = కాంతులు గల్క 

చామరాళీ = వింజామరలపం కి యనెకి, మరాళీ=ఆండువహాంసల చే, కృత= చే 

యంబడు మన్న, లీలా=విలాసార్థమైన, లాస్య శే = నాట్యమనెడి యాటక్కు 

చేణలయిత=చిగుకు చేయ(బకన, అనలా నతిశయించుచున్న దనుట. కలాఖే 
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లనంబు ='నాట్యవిలా సములు, ఒష మోల్ =| పకాళించుచుండ(౧గా, అనం 

బుక్ = ఆసఫామధ్య కును చొచ్చి, (వవేశించి, పచ్చెక అనయా ss 

కిరుపార్ళ (౦బులందును వీవంబడుచున్న వింజామరలదలనములు వాంసలు చేయు. 

చున్న నాట్యములను మించుచున్నపనుట. 

తొ, దమయంతి దేవతా శ్రీలు తన కిరుపార్ళ (ంబుంందు6 బాడుచు' 

వచ్చుచుండగా ముజీకొందణు న్షీంలు వాంసలవంటి తెల్చనివింజామూలు పట్టి 

కొని వీచుచుండ౮౫ా. బల్ల కిలో? గూర్చుండి సభ లోనికి వచ్చెను. అలం, -ధేకా 

న్ముపాసము. రూస కాతిశయో క్తి. 

సీ. దవ్వుదవ్వులం గన్ను శ తనివి వ్రూనంగ6 జూచి 
పరమాద్భుతం చాత శ చాదుకొల్సి 

సకలాంగకంబులు శ జూదుకోం బులకించి 

క మొకించుక యె త్రి శీచిత్త మిడిసి 

కదియ నాసాశిఖాశే గమున. దర్భని మోపి 

మూర్థంబు గంపితంశే బుగ నొనర్చి 

కడజెప్ప లొరయంగం $ గనుదమ్లు లర మోసి 

బొమవోయి యొక్కి_౦త శ పొడవుసేసి 

తే. లలన సౌందర్య రేఖావిశీలాసమునకు 

నిచ్చ మెచ్చనిరా బొక్క_శీకేని నరిది 

యము నో న నమున నున్న $ీయఖిల వాఢి 

వలయ తో నేవ మేదినీశీశ్యరులయందు. J 9 

ట్, అమ్మహోస్థాన మునక =ఆమహాసభ యందు ,ఉన్న ...అందులొ-ఉ న్న = 

నివనించియున్న ట్టి, అభిల=సమ _స్పమైన, బార్ =సముదముల చే, వలయితే = 

చుట్టంబడిన, అశేష= సమ _స్టమైన, మేదినీశ్యరులయందుక =రాజులందు,దవ్వు 

దవ్వులక =దూరొదూరముగా, కన్ను =నేతము, తనివి ఫోపం౫క =త్చృవ్వీ చెం 

దునట్ల ౫, చూచి, పరమాద్భుతీంబు= ఎక్కువ యా శృర్యము అత్తక్ష్ =మన 
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స్సునందు, పాదుకొల్పి =నిలుకడగా( జేసికొని, సకలాంగకంబులు= అన్ని యవ 

యపములును, జాదుకోక =ఐదటముగా, పులకించి = గగుర్చొడుపంగా, చేయి, 
ట 

ఒకించుక =కొంచెము,ఎ త్రి, చి త్తముజమనస్సు,ఇడీసీ= వికృతి ముగాం జేగికొని, 

నాసాళిఖా గ మున్ =ముక్కుకొనయందు, తర్జనిక = చూపుడు వేలిని, కది 

యక్ =దగ్గఆగా, మోపీ,మాగ్గంబుక = శిరస్సును, కంపీితంబుగక , ఒనర్చిజ చలిం. 

పంబజేసీ కడగెలప్పలు=కంట్క డెెజబప్పలు, ఒరయంగక్ = రపాడునట్టుగా, 

కన్నులు, అర మోడ్చి= సగముమూాసి, బొమదో యి=కనుబొ మలజత, ఒక్కి ౦త= 

కొంచెసు, పొడవు చేశిఐనిగిజించిి లలన సౌందర్య రేఖా విలాస మునకుక = 

, దమయంతి" క్క. సౌందర్యాతిశయమునక్కు ఇన్చక్ =కోర్కి చే, మెచ్చనిరా 

జా=పొౌగడనిరాజు, ఒక్క (డేని=ఒకండైననుు, అరిది= లేండు. 

తా. ఆసభలోనికి వచ్చిన దమయంతిని దూరముగా. దృ ్హీ చెందునట్లు 

చూచి మిక్కిలి యచ్చెరుపడి శరీరమంతయు. బుళకాంకుర ముల చే నిండగా, 

చేయి కొంచెమె త్రీ, నునంబును వికృత ముగా జేసిక్రా, ముక్కుకొనయందు6 

జూఫుడు( వేలుంచి, తెలపంకించి, కడ అప్పలల్లార్సుచు కన్నులర మోడ్చి, కను 

బొమలను మిోందికిఘోకి, యామెసౌంసర్యయును మెచ్చుకేనిరా జూమహాస, 

భలోనున్న సమ స్పరాజులలోను నొకండేనియు లేడు. 

వ ఇటు రాజులు పరమౌాశ్చర్యంబు నొందుచు నంతరతేంబున, 
గా ౧ 

ట్ర్. స్నష్హ ము, 

తే. తరుణివదనంబె సా మోత్పుళధాకరుండు 

లలి నభంబుశ శాంకుండు * లాఠీ ణికుండు 

ముఖ మగుకామచాపంబు శ ముదిత బామలు 
అ ఇ > అ పువ్వు గణమా(తవృ త్తి సద్బుద్ధి? దలంప. క్షే 

టీ. తరుణిపదనం బెజ దమయంతి ముఖమె, సామా త్సుధొక రుండు=' పఠ్యేత్న 

సుధాంశువు కానినభ బు శ కాంకుండు= ఆకాశమందున్న ఇం దుండు,లలిక్ 

జమిక్కి_లి, లాక్షణీవండు=కలంకముతో. గూడుకొన్న వాడు. కావున చందు. 

డు స్వయముగా నపమానము కానేరండు.ళక్క్యువగుణములు కలవాండగుట చే 
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చుపమేయ మే యగును.అనం౮ాం గవి సంకేత మందు _బశిద్ధోపమానముగాన్వీక 

రింపంబడుదం దుకు దమయంతిముఖముం దున్న కొన్నిలక్షణములు మా త్రమే 

కలవాడు కావున మిక్కిలి ఐర్తులమై, యధరోన్ట సంబంధి యగునమృతే ము గల 

చె యున్న దమయంతిముఖమే చందునికం కు నధిక గుణములు కలదై యున్న 

దనిఖౌవము. కేక వేశ్ెకవిధ ముగ నరు ెప్పపచ్చు:--తరుణిపద నంచె= =దమ 

యంతిముఖ మే, సామోః క్పు ధాకరుండు= అభిధానృ్ఫ త్తి చే సుధాంశుండగుచున్న 

ది. ఓస్ట్ర సంబంధియగు సుధాపూరము కలవగుటచే సుధాంశుపదముచే దమ 

యంతిముఖ మే ముఖ్యపృ త్తి త్తి చేం కెప్పబశుచున్నదని భావము. శబ్దముల కభి 

ధావృ త్తి తి చేతిను లక్షణపృ త్రీచేశిను సర్గః నిర్ణయము చేయ(బడుచున్నది. శ్బ్ల 

ముచ్చరింపంబచ (గా సే మయ్య ముప హి మగునో రయస్థ మఫిధావృ త్తి తిచే 

వచ్చినది. శబ్ద న 5ంపంబకింతోడ నే యక్థి స్గోపస్థితి కలుగకున్నప్పుడే 

యు కక మగుఫో యది లక్షృశకాన్ఫ త్తి చే వచ్చినది. ఇక్కడ నుధాం 

శుపన ముచ్చరింపంబ కిఐతోడ సే యోస్థ్రసంబంధి యగు సుధాఫూరము గలదగు 

టచే వమయంకిపదనమె దాని కర మని యఖి ధాన్ఫ త్తి చేం జెప్పంబడుచున్న 

దనిఫావము. వేఖోొక విధమైన యము నభంబుశశాంకుంకు = ఆకాశ 

మం దున్నవందుండుు లలికా = మిక్కిలి లాక్ష్షణికుడు = లక్షణా 

వృ త్రివశమువలన సుధాంశువని పీలువబడుచున్నాండు. అంతేకాని యఖి 

ధావృ త్తి చే కెప్పంబడలేదు. మమియు దమయంతిముఖ మఫిధాప్ప తిచే 

తను నుధాంకు ఐని చెప్పబడుచున్నది. చందు. డ ఫధావృ త్తి చే శశాంకు6 

డని వలువంబడు మన్నాండు కాని ను ధాంశువని పిలువంబడుట లక్ష ఇళావ్ఫి త్రి చే 

త నే, కావున దమయంత్ ముఖమునకు. ౫౦ దువకును నెక్కు_డు భేవము కలదని 

భెావము.ముదితె బొమబు= దమయంతి కనుబొమలు, ముఖ్య ము= అఖి ధాన త్తి చేం 

జెప్పంబడునదిి అగు కాదుచాపంబు =అయిరట్టి మన్మథ చాపము, పువ్వు= కా 

మునికి జాపమని వెప్పంబడుచున్నపున్నుక్సు సద్బుద్ధిక -తలంపక =ఆలోచిం 
పంగా గుణమా వప్భ త్తిగుణమ్మార =ఆ క నుబొమలం దున్న పృక్రతోచ్యాదక 

'త్వముల”గో నేక దేశ సుయిన యు వాదకత్యయు మ్మాతముచేత నే, వృ త్తి=పర్తిం 
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చుచున్నడి. దమయంతి కనుబొమలు వ్యకములై మోవాజనకము లె యున్నవి. 

స్రహ్పము కేసలము మోవాజనక మయ్యే యున్నది. కావున మదనచాపమనయగ్కా 

నధికగుణములు గలదగుట-చే దమయంతికనుబొమలే యఖిధావృ త్తి చే జెప్ప 
బడునుగాని తక్కువ గుణ ములుగల పువ్చు మట్లు వెప్పంబడ చేరదు. లేక గౌణ 

పృ త్తి చేత "సే యట్లు చెప్పబడు ననవచ్చును. అనలా దమయంతివదనము 

చం(దుని మించుచున్న దనియు బొమలు స్మరచాపంబులను మీటు చున్న పనియా 

ఇలితార్ధ ము; 

తా. ఓన్టబింబసంబంధియగు సుధారసము కలుగుటచే దమయంతివదన 

మునకే యభిధాప్ళ శ్తిచేత సుధాంశు వని యరగ్ధ ము. ఆకాశమందున్న 

చం(దునకు సు థాంశువన్న యభ్గ ము లక్షణాన్భ తిచేత నే కలుగుచున్నది. 

కాని యొ ఢావ్ఫ త్తి చేం గాదు. అ కై కామచాపమనలూా వక త్వాదిగుణము 

లు గల దమయంతికవమబొమలకే చెల్లునుకాని వ్యకత్వము లేక మోవాజనకత్వ 

ము మ్నాతము కళ్గినపుప్పుమునకు. జెల్లదు. అలం. అతిశయోక్తి. 

చ. మకడువక ముస్టియోగ్య మగు మధ్యముళో నెలవంక మైనయ 

ప్పడంతుక భూల తాధనువు+ పట్టి మనోభ వుం డింతనుండి యుకా 
విడుచున కాని మాన. డిది $ నిక్కము షట్పదశకీట జుష్ట మై 
యుడుగ కక మృదూళినుసికీయొల్కు_చునున్న పురాణచాపమున్ న 

ట్, మనోభ వుండు=మన్య భుడు,ఇంతేనుండియుక = ఇంక మింద, మడుపక = 

ఎకుగ_దెంపక , ముష్టి యోగ్య ము=వీవెకిలి చే బట్టు టకు6 దగియున్న ది, అగు మ 

ధ్యములో౯ = అయినట్టి నుధ్యభాగమునందు, నెలవంక =పంకరగీత ,ఐనయప్పడ+ 

తుక (భూలతాధనువు=గలయటై దమయంతియొక్క_ కనుబొమలనెకి వింటిన్మి 

పట్టి=న్పీకరించి, షట్పదకీట జుస్టము=షట్నదము లనెడిపురుగులు గలిగిన దైవ 

కమ్ముదూళినుసి=ఫుష్పప రాగమనెకి చూర్గమును, ఒల్కు-చుక = వెడల దోయా 

చు, ఉన్న్నపురాణచాపముక =ఊన్నట్లి పొంత వింటిని, విడుచుక +అ-_ కాని= 

విడి దిపెట్టునుకాని, మానడు, ఇది నిక్ళు_యు=ఇది సత్యము. లోకములో? 

గజ్జల బురుగుపట్టి గుండగాంజేని బలహీనములలాం జేయుటకలదు.ఇట మ 
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నృధునివూవిల్లు తుమెదలనెడి పురుగులకిక్కయై పువ్నపరాగమశెడి చూ ర్హము 

రాల్చుచు నుండెనుగాన నది (పాంతపడి దుర్చులమై యున్నది. కావున మన 

థుండు దానివిడిచి సమర్థ మైన దమయంతికనబొమ లనెడి ధనువును న్వీక 

రింపకమాన.6 డని భాపము. 

తా, స్పష్టము. అలం, అతిశయో క్షి. 

చే. మగువ తాటంక యుగ ౦బు $ మన్శథునకు 

లకు యుగ ౦బు గా'జోలు శ లలి. దలంప 
= 

గడంగి సవ్యాపసవ్యమా శీర్ల్షణము చేయ 

నె నరంధంబు గాదె త$దంతరంబు. 18. 

"టీ, లలికొ=మిక్కి_లి, తలంప౯ =ఆలోచింపంగా, మన్యునకుక మగువ 

తటంకయుగ ౦బు=దమయంతి కర్ణ భూషణములు, లక్షషుయు?_ం౦బు=లక్ష్యు 

మై చేయంబడినకుండలా కార నేఖలుగా6 బోలుళ్కు అనలా ధానుష్కు_లు 

లత్యుమును సరిగా భేదించుటకై దూరమున నొకబల్ల నుంచి 'దానిమధ్యను 

గుండాలాకారశేఖ రచించి, దానినిగొట్ట నభ్య?ంచుచుందురు. సకగా నావ 

రులాకారశేఖకు దూనికొనివోనునట్లు కొటినచో వాడు విలుకాం[డలో 
ఆలి Mm ౬ 

నుత్తము డనంబరంగు. అభ్లి మన్మ్మభునకు దమయంతి తాటంక యుగము 

లక్యుయుగమె యొప్పుచున్న దః భావము. తదంతరంబు = ఆతౌటంకి యుగ్మక 

ముయొక్క_. యనకాళము. కడంి=| పయత్నించి, సవ్యాపసవ్య మార్షణములు= 

కుడియెడ మతేట్టులనుండి బాణములు, ఏయక =కొట్రంగా, ఐనరం[ ధంబుజఆయి 

నట్టికన్న మే కదా? అనలా మన్మ్మ ఘండు సమయంతిబొమలను చాపముగా( 

నిక్రాని యామెకటా క్ష ములను బాణములగాం చేసికొని, తాటంఫయుగ్న మును 

లక్ష్యుయా( జేని కాని విలువిద్య నభ్యనించుచుండ గా, నామె తాటంకయుూ 

వ్యముయొక్క_ మధ్యనున్న యనవకాశము మన్మభునిచాణములు దూసకొని పో 

వుటపలన. గల్రినరం[ధమువలె నొప్పు చున్న దనిభావము. దనుయంతి తాటంక 

యుగ మను జూాచినమ్మాతనే కామో చేకము గలుగుచున్న దన ఫలి తార్థ ము, 

కటాక్షములు తాటంకములందు నిగుడు ననుటచే కన్నులు కర్షాం తాయతము 

అని తెలియునది. 
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తా. ఆలోచింప దమ మంతికర్గ భూషణములు మన్శగునకు లక్ష్యభూత 

ము లైన కుండలా కార రేఖలుగా6 బోలును ఆతాటంకములమధ్యనున్న యవ 

కాళము మన్న నుం జే శనచౌణ మువలన( గలి నరం ధ మే.అలం.రూపకో త్ప్రేక్ష. 

శ. రలిపంచ బౌణజాయా 

పతి కేళీ సౌధ శిఖర$ పర్యంత సమం 

చిత కాంచనకలశము లీ 
శతప్మతదళాయతాపీ, చారు స్తనముల్. 14 
టీ. ఈశతిప త... _స్పనముల్ - ఈశ తప తదళాయ తౌక్షీ = పద్మపత ముల 

పంటి న్నేశములు గల దమయంతియొక్క-, చారు స్తనముల్ = సుందరములగు 

కుచములు, రతే...కలశేములు - రతిపందబాణ =రతి మర్మ భు లనెడి, జూయా 

ఫతి=వంపతు ఎయొక్క_, శకేళీ=, కిడలకుం దగిన, సౌధ = మేడలయొక్క_, శిఖర 

కొనలమొక్క, పర్యంత= _పాంత ములందు, సమంచిత =ఒప్పుచున్న, కాంచన 

కలశములు = బంగారుకుండలు అనగా గోపురాదులయ గములందు విల?ల్ల 

బం గారుకుండలవ లె నొప్పుచున్న వన భావము, 

తా. ననుయంతిసుంవరకుచములు, రతిమన్మభుల సాధాాగములందు€ (జ 

"కాళించు బంగారుకుండలవలి. (బకాశించుచున్న వి. అలం. రూపకము. 

క. ఈనువతి శిరీమకుసువము 

శేసరసుకుమార దీఫం గృతమతి నెమె 

జేసెళాకో నలువ కుశా 

ధ్యాసకలోరంబు లై నశేహాస్తాబ్బములన్ స్ట 15 

టీ. ఈనువతి = ఈదమయంతి, శిరీష... మార_శిరీష = డిరి సెనపువ్వు 

యొక్క_, శేసక =కింజల్కములవలె, సుకుమార = కోమలత్వముకలది. నలువ = 

(హ్హా, కుకా ధ్యా సక కోరంబులు = దర్భల సంబంధ ము చే. గరినములైన, వహాస్తాబ్ణ 

ములక =వాస్మసద్య్మ ముం చేకేను, కృతమతిక =నిపుణమగు బుద్ధి చే, దీనిక = ఈ 

దమయంతిని, ఎమ్మైక్ = ఏవిధముగా, చేసెనొళోఎని్య ౦చెనో. 
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త. ఈదమయంతి దిరిసినపువ్యు కేసరములవలె సుకుమార మయినదేవాము 

గలది. ఇంతనుకుమారమయిన యీ దమయంతిని (వ్యా దర్భల సంబంధము చేం 

(ఆ కయిన చేతులచే చెట్లు నిర్మి ంచెనోక దా. 

[. చనుంగవ ఘనమో జఘనము 

ఘనమో యని నడిమిచక్కి + గమిచి విధి గరం 

బున దూ(చె దీని గా కి 

ట్లనువుపడు నె వళులవేర శ నంగుళి శేఖల్. 16 

ట్. విధిజ(బహ్య, చనుంగవ= స్తనద్యయము, భునమో= పెద్దదియో, జఘనముజ 

ఏఆంందు, ఘనమో= పెద్దదియో, అని=అని యోజించి, నడీమిచిక్కి.క= =మధ్య 

భొగమునందు, కమిచి=గట్టిగాంబట్ట కొని, కరంబునక = చేతితో, తూంచెనుజ 

కూ6చియుండవచ్చును, కాక =అట్లు చేతితో. దూందనిచో, వళులజేరక =వళు. 

లమిష, చే, అంగుళి నేఖల్ =, వేలిజాడలు, అనువుపడు నే=సమకూడునా ? సమ 

పాడపని భాపము. 

లా, (బహూ దమయంతిని సృజించి యామెదనులగవ పె దియో జఘనయు 

గాొప్పదియో చూడవలెనని దమయంతిమధ్యమును _జేళ్ల ను బట్టి తూంచెనుం 

_ తూంయనప్పుడు (బ్రహ్మయంగుళు లామెనడుమ నొతుకొనటచే రేఖలు 

గానవచ్చెను. అవియె పళులపలె. (బకాళించుచున్నవి. అలం అతిశయో కి. 

వ ఆని (పస్తుతించుచుండ ఘంటాపథం౦బున నేంగు దెంచి యను 

చ్చెకంటి తం(డీ పంపున( జతురంతయానంబు డిగ్గ్ ఛారతీడే 

వికి [బణామంబు చేసిన. 17 

టీ. అని, (పస్తుతించుచుండ ౧౫ = రాజులు నుతించుచుండ౯గా, ఘంటాపథం 

మునక = రాజమార్జ్యంబున, ఏంగుదెంచి=వచ్చి, అమ్తుచ్చెకంటి= =ఆఆదమయంతి, తం 

ఢిప ంప్రునక ఆతం డ్రియాజ్ఞ చేత, చతురంతయానంబు=పల్ల కీని, డిగ్రి, భారతీ దే 

వికిక = సరస్వతికి, (పణామంబు చేనిన౯ా =నమస్క_రింపంగా. 

i ఆశాస్య్థము లె నయనే 
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శాశీర్వాదంబు లొనంగి $ యఖిలేశ్వరి లో 

శీశకుటుంచిని శారద 

యాశ శివించాస్యమౌాళి $ నతుత లికియెన్, 18 

టీ. ఆఖిలేశ్వరి= సమ సమయమున కధిపతియును, లో కేశకుటుంబిని = లోకమున 

కధిపతి మైన బవహ్వభార్యయు, అగు,శారద = సరస్వతీ దేవి, ఆశా స్యములు=కోర€ 

దగినవి, వినయ నేకాశీర్వాద ములు = అయినట్టి పెక్కులాశీర్చాద ములు, ఒసంగి= 

ఇచ్చి, ఆశ శిబింబాస్యమాళిక. = చం[దబింబమువంటి మొగము సల యాదమ 

యంతియొక్క_ శిరస్సునందు, అక్షతలు, ఇడియెక్ = ఉఊంెను. 

తౌ. సకలమున కధిపతియును, (బవాభార్యయు నగుసరస్పతి యాదము. 

యంతికి(. - లగి నపరముల నొసంగి యా మెశిరస్సు పిని నక్షత లుంచెను. 

వ. ఇట్లు దీవించి చతురంతయానం బెక్క_ ననుజ్ఞ పసాదించి. 19 

తే. అవని పతికన్య చతురంత $యానమునకు 
దథతీణపుదిక్కునం దుండి $ దయ దలిర్పం 
బలికె సన కాదియోగీం[ దశ భావ్యమాన 

చరణపంక జ మైనయాశసరసిజాటి.. 20 

టీ. సనక... పంకజ-సనక = సనకండు, ఆది= మొదలుగాగల, యోగీం దజ 

యోగీశ్చ్వరులచే, భావ్యమానజ=నుతింపంబడుచున్న, చరణపంక జజ=పాదపద్మ ము: 

లు గలది, ఐనయాసారసాక్షీ = అయినట్టి పద్ద ములపంటి * నేతేములు గల 

సరస్వతి, అసనిపతి కన్య =దమయంతియె.క్క, చతురంతేయానమునకుక = పల్ల 

క్రీకి, దక్షీపుదిక్కు_నందుక్ , ఉండి, దయ=కరుణ, తలిర్పక్. = ఒప్పునట్లుగా, 

పలిశన్-. 

తా. సనకాది యోగీశ్చ రుల చే నుతింపంబడుచున్నపాదపవ్యనులు గల సర 

స్పతి యాదమయంతిపల్ల కీకి దక్షీణమునం దుండి యిట్లు పలికెను. 

ఉ. తొయ్యలి వీర వేలుపులుశతూర్పునము ప్పడిమూ(డుకోటు లీ 

* యయ్యల వేలు వేజంగొనిశయాడంగం బట్టు సహసవర్ష ముల్ 
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నెను మెలర్స నిం దొకఠిశని౯ నరియింపః దలంచితేరి నా 
దయ్యము నె త్తికోలు తుది 4 దాంకుట గాదె నరోజలోచనా. 

ట్రీ, సరో జలోచనా- సరోజి= పద్మ ముపంటి, లోచనా= నే తములుగల దమ 

'యంతీ ! తొయ్యలి! శూర్పునక్ వీ ర = ఈకనంబడుచున్న వారే, వేలుప్రులు= దేవ 

తలు, ముష్పదిమూండుకోటులు = ముప్పదిమూ (డుకోటుల సంఖ్యగ లవారు. ఈయ 

య్యలక్ = ఈ దేపత్లను, వేజువేజుక్ =(ప త్యేకముగా,కొనియాడంగక =స్తోత 

ముచేయుటకు, సవాసవర్ష ముల్ = వేయుసంపత్సరం౦బులు, పట్టుల = కావలసి 

యుండును, ఇందుక్ = ఈ బీవతలందు, ఒకరినిక =ఒక్క-ని, నెయ్య ృము= స్నేహా 

ము, ఎలర్వక =ఒప్పునట్లు-గా, వరియింపక్ తెలంచితే౧= ee నిష్ట్రప పడి 

నచో, ఆదె వయునె నె త్తికోలు 

యగుటమేక దా? అవా న 

ముగావింపు మని భౌపము. 

తా. ఓవగుయంకీ! ఈతూర్చుఫాగ మనం దున్నవారె ముపష్పదిమాండుకో 

టుల దేవకలును ఆదేపతీలభర తి ములను జెప్పుటకు వేయువత్సరంబులు పట్టును. 

-ఈదేపతలలో నీ వొక్కర్ని శౌండ్లి యా డెదేని యా దైవసంకల్బ్పము చెబివేటు కే 

చుమా. 

శ. సంతానవాటిక లునుం 

జింతొమణి వేదిక లును 4 సివరసధునీ 

సంతానంబులు ఏకి. 

గాంతా వి, శాంతి కౌతు+క స్థానంబుల్ : 22 

టీ. కాంతా=ఓనమయంతీ ! సంతానవాటికలునుక్ = కల్పప్ఫశక్షపనవీళు 

౧ 

/ 
వప కష్టము, తుడిదాకుట కాదెఎ=సమా ప్రీ 

తలలో "క్క-నివరించి దై వసంకల్పము సఫత ణు 

లును, చింతామణి వేదికలును= చిం తామణిమయము లయినయరు€గులును, సిద్ధ 

రసధునీ సం తానంబులు=మనోరథములను సమకూర్చంజూలిన రస పవావాముల 

సమూహములును, వీరికిక = ఈ దేపతలకు, వి.శాంతి కాతుకస్తానంబుల్ = విశ 

మస్థానములును (గీడాస్థలములు నై యున్నవి. వీరిలో నొకని పరింతువేని మాన 

వులకు దుర్గభ ములగు నద లలా వివారింప(గలనని భావము. 



ప-28.] పంచమా శ్వా సము, గ్శీర్ 

తా. ఓనమయింకి ! ఈదేఐతలకుం గల్పపృక్నవనవీసులును, జింతొమణ్మి 

మయమఘు లమిశవయరుంగులు కు, సిస్టరసముకోనిండిన నదులుశు గలవు. నీవు వీరి 

లోనొకని వరింతు వేని యప ణన లములంంవా విహరించు భెగ్య ము కలుగును. 

క. అనిమిషతే నిన్ను జూడల 

నినుముకి యగు నట్టు లొకని $ కీ వేల్పులలో 

ఏను నుమృతాస్వ్యాదనమును 

నిను ఏకి యసుంగాక యఫర మో వ్రై్ససంగంగన్. 23 

ట్రీ. ఈ వేల్పులలోళ = ఈ దేవతలలో, ఒకనికిక = ఒకదేవపతకు, నిన్నుక ౩ 

చాూడంగకొ = దూమటటే? అనిమివత = ప్పవాల్బకుండుట్క ఇనుమజి=ద్వి 

గుణఘు, అగుక , అవగా మొవట నే అప్పపాటు వారికి లేదు. ఆపెని దమ 

యంతిని "అప్పవాబ్బకండ. జూచుటచే నాయఎమిషత్వము శిండింక లగునని 

భావము. అట్టులు=ఆరీతిశా నే, అధర ము=అధ రామృత ముక్కు ఈవు, ఒస 

గంగ = ఇయ్విలా, అమృతాస్వాదనమును = అమృతే పానమును, ఇనుమడి 

యగు6(౫ా3 = రెంసు రె ట్లఫిక మ*వంగాక అనగా దేవతలు మొవట మోహిని 

యిచ్చినయమ్మ్భుతిము (దావిరి. ఇప్పుడు నీవు దేవతలలో నొకని పరించితి వేని 

యాచేవతకు నీ విచ్చనయధ రామృతే మును (దావుటచే నమృ తొ స్వాదనమః 

గూడ నినుమడించును. అలం. అతిశయో క్తి 3 

శా. ఓీపసముయంతీ! ఈ దేవతలు నిన్ను€ జూచుట చే శెట్తించినయనిమివత్వ 

ము గలవారగుచున్నారు. ఇప్పుడు నీవు వీరిలో నెవరి నేని వరించి యధ రామృత 

మును నిత్తు వేని యమృ తౌస్వాదనముగూడ "రెండు రెట్టు గలవారలగుచున్నారు. 

వ. అనిన విని యచ్బాల శీలుదోయి మొగిక్సి ఫాలంబునం గీలు 

కొలిపి వేలుపులకు వందనం బౌచరించె నప్పుడు శిబి కాధర 

అ లగుపుకుషులు సమాసన్న నాయక ముఖవివా దాను మేయం 

బగుదమ యంతిమనోవిరాగం బెణింగి (పావృచేణ్యపయో 

వావాంబులు గాజహాంసావలిం బట్వలాంతరంబులవలనం 

తర్ 
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బాపి మానససరోవరంబునుంబో లె మాంజిష్ట ను౦జిమువి 

గాహిపదోప్టలప్ని యగునయ్యుంగన భుజంగ పుంగవుం గదియం 

గొనివచ్చిరి. కంజభవుభామయు నప్పద్మ దళాశ్నీకిం బన్న 

గాధ్యమునిం జూపీ యి టనియె. 24 

ట్రీ, అనిన =సరస్వతి యట్లు పలుక లా, విని, అభబ్బాల= ఆనమయంతి, 

"శీలుదోయి=వా_స్తద్వంద్వ మును, మొగిశ్చి=ముకుళించి, ఫాలంబునక =నుదుటి 

యందు, కీలుకొలిపీ-ఆంచి, వేలుపులకుల = దేవతలకు, వందనంబుఆచరించెక్ = 

నమస్కరించెను అప్పుడు=ఆసమయమందు, శిబి కాధరస్థులు = పల్ల కిక (గిందు 

శానున్న వారలు, అగుపురుషులు =అయినపురుషులు, "సమాసన్న +. మేయంబు- 

సమాసన్నజసమిపమున నున్న, నాయకజ=నాయకులయొక్క_, ముఖజముఖుము 

లందున్న, విపాద=విచారముచే, అనుమేయంబు=ఊహింపందగినది అగుద 

మయంతి మనోవి రాగంబు= అయినట్టి దమయంతి వె రెగ్యంబుఫు, ఎజణింగి, (పా 

వృ పే,ణ్య పయో వావాంబులు=పర్షా కాల మేఘములు, రాజవాంసావళిక = రాజు 

వాంసల పంక్తిని, పల్వలాంతరంబులవలనక =అల్చ సరస్సుల నడిమి [ప దేశముల 

నుండి, పాపి=రొలణగించి, మానససరోపరంబునుంబో తెక=మానస మనుపేరు 

గలసరోవరమునుం బోలె, మాంజిస్థ,.. లక్ష్మీ-మాంబజిస్థ, =మిక్కి_లి యెజుపుగల 

పచ్చనివన్న్నె గలవ_స్త్ర్రముయొక్క_, మంజిమ= 'సొందర్యనును, విగాహి= పాం: 

దుచున్న, పద= కాళ్లును, ఓస్థలక్షీ = ఓస్టసంపదయు. గలది - ఈవి శేషణము 

కాళును ముక్కు_ను చనెణ్బగానుండు రాజవాంసలకును సమము - అగు అయ్యంగ 

నక = ఆదమయంతిని, భుజంగపుంగవుక్ =. సర్ప ేష్టుని, కి దియక్ =సమోపీం 

చునట్లు, కొనివచ్చిరి. కంజభవుఫెమయుక = (బహ్మ భి "ర్యయయిన సరస్వతి 

యును, అప్పద్మదళక్షీకిక్ =పద్మ దళములపంటి చే తములుగల ఆదమయం 

తికి, పన్న గాధ్యతంనిక్ =సర్పరా జునుు చూపి, ఇట్లు, అనియెక్ . 

క, పరిరంభ లగ్న గిరిజా 

నురుచిరకు చఘుసృణపట్టశసూ. తాంకముతో 6 
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దరశాఖీ వీ(డు చందా 

భరణునజుత (బహ్మసూూ( త్ర శీపదవి భజించెన్. 25 
ట్. తరళాకీ =చలించు నే తములుగల దమయంతీ ! పరిరంఛ ...సూతాం 

కముతో౯-పరిరంభ = కాయగిలించుకొనుటయందు, లగ్న =స క్షమయిన, గిరిజా= 

పార్యతియొక్క-, సురుచిర = మిక్కిలి సుందరమైన, కుచ= _సనములందున్న, 

ఘుసృణ=కుంకమమనెడి, పట్టస్నూత్ర = పట్టునూలియొక్క_, అంకముతోక = 
చిన్నాముతో, వీండు= ఈసర్చరాజ్రు చం దాభరణునజుతీక =చందుని శిరో 

భూసణముగాంగల శంకరునియొక్క_ కంఠమునందు, (బవాసూూ తపదవిక్ = 

యజ్ఞోపవీతత్వమును, భజించెలొ =పొంచెను. అనలా నీశ్వరునకు యజ్ఞోప 

వీతమై యున్నాండని భావము. పార్చతి_స్సనకుంకుమము తగులుట చే పట్టునూలి 
పోగుల బనంగిన జందెముపలె నున్నాండనుట. 

తా. ఓదమయంతీ! కౌంగిలించుకొనుటచే సక్స మెన పార్వతియొక్క సుం 

దరకుచయులం దున్న కుంకుయుగల పట్టునూలియొక్క_ -చివ్నాముతో, వీ(డు 
శంకరునకు యజ్ఞోపనీఠమైయున్నాండు. అలం. రూపకము. 

తే, పాణికంకణ మై యోగశపట్ట మయ్యు 
Q__ లు 

గంధగజ యాన కోటీరశేబంధ మయ్యు 

వింటికిని నారి మై వెక్కుశేవిధములందు 
భూతభ_ర్త్ప భజించు నీశ్రభుజగవిభుండు. 26 

టీ. గంధగజయాన=గంధజాతి యేనుగగుయొక్క._ గమనమువంటి గమనము 
గల దమయంతీ ! ఈభుజగ విభుండు = ఈసర్పరాజ్రు పాణికంకణమె= చేతికడి 

యమై, యోగ పట్ట మయ్యు =యోగప ట్రైయయ్యును, కోటీరబంధము అయ్యుక౯ 

=జటలనుగ క్రైడు (తాడయ్యును, వింటికిని నారియై, పెక్కువిధములందు = 

చెక్కు_రీతుల చేత, భూతభ _ర్రకొ =శంకరునిి, భజించుక్ = నేవించును. 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈసర్పరాజీశ్వరునకు. జేతికడియ మగుటయందును, 

యోగపట్ట మగుటయందును, జటలకు( గట్టు _తాడగుటయందును, వింటికి చారి 

యగటయందును వర్తించుచు నాళంకరుని నేవించుచున్నా(డు. 
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తే. వార దటాజూట చం(ద రేశీఖామృతంబు 

నబల ! నీ దగుదంత చృ+ దామృతంబు 

సవముముగా రుండుజిహ్బల. $ జవ్రుణు సూచి 

నేర్చుంబో వీ(డు చవి వాసి $ నిశృయింప. 27 

టీ. అబల=ఓదమయంతి ! వీయ= ఈసర్చిరాజు, వార... మృతంబుకొ-నార 

= ఈశ్చ రునియొక్కు_, జటాజూట=జటాభిెరమునం దున్న, చంద నేఖఎ బాల 

చందునం దున ) అమృతేంబును, నీది అఆగు...కంబుక్ = అయిన అధరో 

వమునంద లి యన్ఫుతేమును సమముగాక, రెండుజివ్నాలకః = రెండు నాలుకల 

కను, చవులు=రుచులను చూచి=ఆస్వాదించి, చవివానిక = దచియొక్క 

తొరరమ్మ్యమును, నిశ్చేయింపక - =నిర్ల యుంచుటకు, 'నేర్చుంబో =సమర్హుండగును 
> ke థి 

జుమా? అవగా నోదమయంకి ! వీడు చం్యవరేఖయుదున్న యమృత మే మ 

ధురయుగా నుండునో, నీయధ రామృత మే యొక్కువమధురము-గా నున్నదియో 

రెండునాలుకలచే శెండింటి నొక్క_మాట చవిచూచి నిశ్చయించి చెప్పగల 

డు. వ రోము సము మ క యొ నికి లఖింపదు. కావున నికేని తప్పక పరం 

పలసినపనిభావము. 

తౌ. స్పస్థ యు. 

ఉ. భానజశేళివె భవముశపట్టున నీచిగురాకుమావి యా 

నీవి షనాయకుం డితే(డు 9 సేవ యొనర్సు టన కారి "కా 

దోవనజాశీ ! య య్యుమృత శేమున్న ది సీయ$రంబులోన నే 

లా వజవళొ సుధారసముశేనందు, పస పరిస్స్ఫురించు నే. 28 

తీ. ఓవవజాక్షీ =ప ద్మములవంటి నే తములు కలపవమయంతీ ! ఇతండు= ఈ, 

ఆశీవిషనాయకుండు = gran విషము గలసర్పముల కధిసతి, అన౯గా 

సర్పరా జనుట, భావజశేళివై భవము పట్టున =మన్గ్మ థశేలి సమయమునందు 

నీ చిగురాకు మో విక =పల్లవమువంటి నీయధరోస్థ్ర మును, నేవ యొనర్చుట= పాన 

ముచేయుట, అశర్థ కారి= అపాయము కలిగించునది కాదు నీయభరంబులో 



వ-29.] పంచమా శా సము. 549 

నక్ =నీపెదవియందు, ఆయ్యమృతము, ఉన్నది, వెణివక్ = భయపడుటకు, 

ఏలా= ఏమియవసగము, సుధారసమునందు౯ =అమృతమునందు, విషంబు, పరి 

స్ఫు౭ించు స= తెలియఐచ్చు నా?! లేక్క శకి గలిగియుండునా? అనయా నుండ 

దనుట. 

తా. ఓనమయంనీ ! కోఆయందు క షముగలవాం డయినను న తడు సంభో 

గమునందు నీ యధరపానము చేగినప్పటికి నపాయము కలిగింపదు. నీయధర 

మునం దమృతమున్నదికాన నెంతమ్మాతమను భయపడకుము. ఏమనలా నమృ 

తమునందు పిషమెంతమ్మా త మునుస్ఫురింపదు. అలం. పరికరము. కావ్యలింగము. 

విరోధము. 

చ. ఫణసంకంబు విచ్చి కడుశ్మేబన్ననిమే నెగయంగం చేయు చు 

న్మణిమయవీఠ మధ్యమున నాల్క_లు (గోయుచు నున్న వాను 
కిక్, ఫణికులసార్వభౌము. గని $ భామినిమైం. బులకించుభా 

వుకుల్, ( పణయవికార మో భయము$భంగియొ యంచు మ 

దిం దలంప(గన్. 29 

టీ, భి*'మినిందమయంతి, ఫణఫలకంబుల్ =పలకవంటి పడగను విచ్చి= 

వివ్నీ,కడుల్ =మిక్కిలి, [పన్నని మేను= మృదులమైన చేవామును, ఎగయంగ౯ 

=ఎగురునట్లు-గా, చేయుచుక్ , నాల్క_లు, [కోయుచుక్ =ఆడించాచు, లేక, 

విషముముగా( జాంచుచు, మణిమయ పీఠ మధ్య మునక్ = రత్న పీఠముయొక్క 

మధ్యభాగ మునందు, ఉన్న వాసుకి, ఫణికులసార్వభాముక =సర్పరాజును, 

కని, భావుకుల్ =అఫి పాయమును 'దెలినికొనువారు, [పణయవికారమోజ సర్ప 

రాజునుజూచి మోహించుటచేతి నే యట్లు శరీరము పులకిత మగుచున్నదియో, 

భయము భంగియొ=సర్భరాజును జూచుటవలన( గలిగిన భయముచేత సే శరీరము 

ను బులక్ల మగునట్లు చేయుచున్న దో, అంచక, నవడ౯ొ, తలంపగక=ఆ 

లోచించునట్ల గా వై ొ=శరీరమును పులకించుక =గగ్గరుపాటు గలుగు 

నట్లు చేయును. 

9 శా. పడగ విప్పి మిక్కి-లిమృదు వయినకేవా మెగయునట్లు శేయుచు, 



కర్0 శృంగారనె మధము [వ-80. 

నాలుకలను విషమముశా. జేయుచ్చురత్నపీఠ మందు గూర్చుండియుండినసర ఏ 

రాజయిన వాసుకిని జూచి దమయంతి ఫులకితశరీర యమొను. ఆ మెయి 

(పాయమును దెలియ(గోరువారు దమయంతి (పణయివికారము చేత నే ప్రల 

కలుగలదయ్యెనో, లేక భ యముచేత నే పులకలుగలదయ్యెనో యని యూహిం 

పంజొచ్చిరి, 

తే, తమ్ము వరియింప కునికి దిశరమ్యు రోంజు 

నహులం (గేడించి నడచిరి $ యానధరులు 

దీర నిశ్వాస ధార్మా పశేతీపపవన 

వక టహోహ*ని నా దానశశకునళంక. 80 

టీ. తమ్, పరియింపక ఉఊనికిక్ =తమును పరింపక సోవుటచేత, దీర యు 
— ఆశీ ఖు 

రోంజునహులక్ =నిట్రూర్పుపుచ్చు చున్న సర్పములను, (కడించి=తప్పించి, యాన 

ధరులు=పల్లకిని ధరించువారలు, దీర్ణ ...శంక-దీర్ధ్య నిశ్వాసధారా=నిట్టూర్చు 

(పవావామనెడి, (పతీపపవన=( పతికూలవాయువును, వికట= వికారములయిన, 

హాహానినావ=హాహాకారములు ననెడ్రి అవశకువశంకక =దుశ్శకునము గలుగు 

ననెడి భయముచే, నడచిరి=సర్పముల విడిచిపోయిరి. అనలగా శుభ మును గూ 

ర్చి _(పయత్నించునపుడు (పతికూల వాయువును, హాహా కారములున్కు దుళ్ళకు 

నములని పలుకుదురు. దమయంతి తమ్ము పరింపకపోవుటచే విడి చెడి నిట్టూర్పు 

వాయువులును, దుఃఖసూచకమ మున హాహాకారములును దుశ్ళుకుశములు 7ావున 

నట్టి దుళ్శకునములను దొలంగించికొనివోయిరి అని ఫౌావము. అలం రూపకము 

ఉక్త్వే క్ష. 
తా. దమయంతి సర్పశాజాలను పరింపకపోవుటచే వారు నిట్టూర్చులనుబు 

చుచు హాహా కారములను జేసిరి. (పతికూల ముగా వచ్చునిట్లూర్చు వాయువులను 

హాహాకారములను గాంచి యవి దుళ్శకునములని తెలంచి పల్లకిని మోయంవార 

లు వానిని దొల౦ంగించుకొనునిమి త్త ము సర్పరాజులను దవ్పీంచికొనిపోయిరి. 

తే. (పకటమం దాతసంకుచశత్ళణము లైన 
యుకగములమొడ్డు. బౌవి యశీయ్యుత్పలావ్నీ 
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యానధుర్యులు గదియించి $ రవనిభోజుల( 

గాల మలి దమ్మి బాపి చెంగీగలువయో లె, 81 
టీ, యానధుర్యులు=పల్లకిని మోయువారలు, అయ్యుత్పలాక్షీక =కలుపల 

వంటి నేత్రములుల దమయంతిని (పకట. ..ఫణము-_పకట=స్పష్ట్రమయిన 

మం దాన్న =?గ్దు చే, సంకుచత్ =ముడుంచుకొనయున్న, ఫణ ములు = పడగలు 

గలవి, ఐనయురగ ములయొడ్తు= అయిన టి సర్ప రాజులయొక్కృ_ యొడును, పాపీ= 
Gh లు య 

తొలంగించి, కాలము అళిక=తుమ్రైనను, తమికొ=పవ మును, పాపి=తో లం 
పజ కో డా 

చి, చెంగలువకా పో లెక్ =కలుపనుబో లెను అవనిభుజాలక = రాజులను, కడి 

యించిరి = సమాపింపంజేసీరి. 

తా. కాలము గుమైవను బవ యునుండి తొలంగించి చెంగలువను జేర్చినట్లు 
మ వ ణం 

యానధుర్యులు నిగ్గ చేత బడగలను సంకోచించుకొని యున్న సర్పములనుండి 

దమయంతిని వొలంంచి రాజశాలకడకు( చెచ్చిరి. 

వ. అప్పుడు పలుకుబోటి వరాటరాజక న్యం ౫ను.గొని. 82 

ట్. స్పష్టము. 

ఉ. ధీరతిం బుష్క_రాదు లగుశేదీవుల నన్నిటను౧డి వచ్చి యు 

న్నా రిదె శీత భానువనశీనా మకవంశజు లై నరాజబృం 
చారకు లిమ్మహారథు ల $ దప్పగ యింది జూడవమ్మ శం 

గారరసె కసగరసి శే కద్వ ్ టణుకోదరి యావరంబునన్. కికి 
షా ౧ 9 

ట్రీ, శ ఫలగారర నాక సర్లరసికద న్రణుకోదరి - == శృంగారరస +ఏక =ెకీపలము 

శృంశారరసమునే సర్జజనిర్మించుటయందు, రసిక =|పీతిగలడియు, ద్వ్య్యణు 

క =ద్బ్య్యణుక మువ లె( గృశించిన, ఉ దరి=మధథ్య ముగ ల యోదమయంతీ! ఫు 

మ్క_రాదులు=పుష్మురయు మొదలగునవి, అగుదీవుల నన్నిటనుండి =ఆయినట్టి 

చ్రీపములనుండి, ధీరతక = ధెర్యము'చే, శీత ,.. శజాలు=చం| దసూర్యపంశేమం 

దుంబుట్టినవారు, వనరాజబ్బృం దారకులు = వనట్టి రూపవంతులగుగాజులు , ఇదె 

ఇదిగో, పచ్చియు న్నారు = వచ్చియున్న వారు, ఆదవరంబుశక = (పేమతో i 

ఇీస్తుహారనులక్ = ఈశూరు ను, తప్పక, ఇందఆక్ , చూడుము అమ, 



ర్ర2 శృంగారనై మధము [ప_కిక,కిర్. 

తా. ఓదమయంతీ ! నూర్యచం (ద వంశము లందు. బుటైన రాజ శేష్టులు 

పుష్కరము మొదలగుద్వీపములనుండి .్రెర్యముచే వచ్చియున్నారు. నీ వాద 

రంబుతో వీరినందజును దస్పక చూడుము. అలం. రూపక ము. 

తే, తరుణి ని స్త దపుష్కర శ$ేదళనిభావీ, 

పుష్క_రద్వీప మేలు నీశ్రభూభుజుండు 

నిర లస్వాదుసలిలాంబుశేనిధివిహోర 

మమరు నీతిండు నీవును శ నాచరింప. 34 

టీ. తరుణి, ని స్పంద... భాకీ-ని స్త ద=వికొనించిన, పుహ్యూరజ=పద్మము 

యొక్క, దళ =శరేకులవంటి, అక్షీ = చేతములుగల దమయంతీ! ఈభూభుజుం 

డు=--ఈ రాజు, స్రష్కురద్సీపమయును, ఏలుకొ=పాలించువా(డు. నీవును ఈతరం 

డును, అచరింపక్ = చేయరా, నిర్మల... విహారము-నర్శల=స్నచ్చిమైన, స్వా 

దుసలిలాంబునిధి = మంచినీళ్ళ సమ [దమునందు, విహారము=పిహారించుట, ఆమ 

రుక =ఒప్పునుు అనలా నీఠాజును నీవు వరించినచో మంచినీళ్ళ సమ్ముదమునందు 

వివారించు భాగ్యము నీకు లభించు నని భవము. “అతివ యీతేండు నీవును 

నాశచరింప్రు మని పారఠాం, నీవును ఇంతే(డును నావిహారమును గావింఫు. డని 

యర్థము. 

తా. వికసించిన పద్మముయొక్క_ దళముపంటి శే తములు ౫ల దమయంతీ! 

ఈరాజు ఫుమ్మరద్వీపమును బరిపాలించువాండు. నీ వీతని పరంతు వేర ఏీనివ్పీష 

మునకు సమిపముననున్న  మంచినీళ్ళసమ్ముదమందు విహరిందు భాగ్యము. 

కలుగును. 

క. భామ మగునాకభవనము 

భామిని సావ _రృభావశభవదద్భుతనా 

భీమండల యీన్నపను 

(తాము(డు పాలించుదీవి $ | పధిత విభాతిన్, త్: 

టీ. సావ ర్ట... మండల. సావ ర్హభావ=సడియెక్కు ధర్మ ముచే, భవత్ = 



ప-86.] ప౦ంచమాశ్వాస ము. ర్ర్తి 

ఆగుచున్న, ఆద్భుళ్ = ఆశ్చర్యము గల, నాఖీమండల = చ[కమువంటి నాభి 

గల, భామిని = ఓీదముయంతీ ! సలక్ష ణమై ?ంఫీకముగు చాఫికూపసము గలది 

యనిభ "వము. ఈనృపను[ తాముండు = ఈశాజచేవేందుందు, పాలించుదీవిజ 

పరపాలించుద్నీ పము, (వథితవిభూతిక౯ = (పశిద్ధమగు ఇ శ్వర్యము చే, భౌనా 

ము=భూలోక మందున్నది, అగునాకభ పనముజ= వన స్వ్యగలో ము. అనా 

బుష్కరద్బీపము భూరేలస్యగ్గమవలె నున్న దనిభౌపము. రాజును సు_తౌముని 

పంట్ వా6 డనుట చే నతనివీవిని స్పర్ణమువంటి దనుట తెలియునది. 

తా. ఓదమయంతీ! ఈరాజదేవేం[దుండు పరిపాలించుచున్న చెసము సమ 

చైశ్చ్ ర్యోయులు కలదై భూతేలస్నగిామువళె నున్న, 

చతొ, అం ఎందుకె హిమ వారిశీత లతిలశన్య( గోధవీధి౯ గతా 

నందుం డంబుజదివ్య మందిరములో శనం ౫ర కా పధ్రికళా 

సందర్శింప౫ వచ్చి యున్ననిను నాశసన్వేశుం డీవీంచి యా 

నందంబు నది నొందు.గాక నిజనాశేనాశిల్పవె చి తికిన్. 86. 

టీ. అందులొ = ఆపువ్మురద్వ్బీపమందు, హీమ...వీథిక _-హిమవారి = 

మంచునీటిచే, శీతల =చల్బని, తల=|క్రిందు[ పదేశముగల, న్య(గోధ =మజ్త చెట్టు 

యొక్క, వీథిక =[పదేశమందు, శ తానందుండు= (బన్నా, అంబు౫... లోన్ = 

అంబుజజపవ మనెడి, దివ్యమందిరములోనక - = సుం వరగ్భృవాములోనున్న, కరి 
— ౯: 

"కా$ీ8కళ౯ =కర్ణిక యనెడి పీఠ మునందు, ఉండుక్ = నివసించును, సందర్శిం 

ప౫౯ =చూచుటకు, వచ్చి, ఉన్ననినుక్ =ఉన్నటి నిన్నును, ఆసర్పేశుండు = 

ఆ(బహ్మ, ఈక్షీంచి= చూచి,నజనానాశిల్నవె చ| తికి -నిజ=తేన సంబంధియగు, 

చనానా=అ నేకవిధములయిన, శిల్ప = సృష్టి యొక్క, వెచితికి౯్ = ఆశ్చర్యము 

నక్కు మదిక్ =మనస్సునందు, ఆనందంబుక =సంతే సమును, ఒందులగాకజ చెం 

దునుగాక, అనలా నాబమ్మా తనచే సృజింపంబడిన నీసొందర్యమును, నీవు నీ 

కనుకూలు. డగుభ ర్లనుబొండి యానందము నొందుటను, జూచి తనసృష్టిలో 

నతి సౌందర్యము ననుకూలదాంపత్యము ఘటించినందుల' కమి తౌనందయు చెందు. 

నన్ఫా-వము. ఈచెప్పుటచే వటపృత్షమాద్వీపయునకు సమీపమున నుండుననియ్కు 



ర్ర్డే శృంగారనై మధము [ప-87,8 8 

నచ్చట నే విష్ణువును నతనినాఫియందు6 బద్భమును నందు (బస్తాయును నుండు 

ననియు దోంచుచున్నది. వీవీతేని వించి (బహ్మకుపైత్ మానందము గొలుపునట్లి 

దాంపత్య మును వహింపుమని భాపము. 

తా. ఓనమయంతీ! ఆపుప్కు_రద్వీపమందు చల్లనిఛాయ ని సండి మచ్చి 

చెట్టు గలదు. అచ్చటనున్న పస్మ మనెడి గృవాముళం దున్న కర్ణి కా పీఠ మున 

(దవా నివసించును. అతండు తన్ను జూాడపచ్చిననిన్ను( జూచి యనుకూలు 

డయిన భర్తతో నచ్చట పసించినందులకును, తనసృష్టిలో నినుబోంటి సౌం 

చర్యవతియు ననుకూల దాంపత్య ము నలవడినందులకును మనంబున నాకంవ యును 

జెందును శాక, 

క. ఆవటమహీరుహం బా 

దీవికి ఫలపషతచి(తశీదీ ప్తి స్ఫురణకా 

భూవల్ల భవరనందన 

భావింపల6 బిఏచెనగొడుగుశేభంగి భజించున్ . 87 

టీ, భూవ్సు భవరనందన = రాజకుమారికవయిన యోసమ మంతీ! భావింప 

గక =ఆభోచింపగా, అపటమహీరువాంబు=ఆమత్తిచెట్టు, ఫంపతెచ్చితదీ పి 
స్ఫురణక్ =. సం =పండ్ల యొక్కయు, పష త= అకులయొక్కయు,చ్చితదీ ప్టి=విచి 

(త కాంతులయొక్చ., స్ఫురణక్ =అతిశయము చే, ఆదీ వికి? =ఆపుమ్కు-ర ద్వీప 

మునకు, వింశాగొడుగుభ లిక్ = నెమలిఫురతో. జేయంబడిన గొడుగువిధమును 

'ఛభజించుక =సాందును అనలా ఫలప[తములతోం గూడినయామచై చె ట్రాద్వీ 

పమునకు నెమిలిఫురితోం జేసిననొడుగువలెం దనర్చుము ; ఇట్లివిశేషములు గల 

ఫపుమ్కురద్స్పీప మున కధిపతి యగు నీకని పరించుట మేలని భావము. 

తా. ఓసమయంతీ! చి త కాంతులు గల ఫలష తాదులతోం గూడినయామ 

శన టూన్సీప మునకు విం చెసొడుగువలె నో ప్యుయన్నది: ఆలం. ఉర్పే)క్ష. 

వ. అని పలికి, (భూవల్లరీవేల్లనవికారంబు చూది యప్పల్లవా 
ధర యతని నొల్లమి యె౪ింగి యద్దివ్యాంగ నాతిలకం౦ంబు. 88 



ప-89,40.] పంచమాశ్వాస ము. ర్ర్ర్ 

టీ. అని= ఈరీతిగా పలికి = పుష్క_ర ద్వీపాధిపతినిగార్చి చెప్పి, భూ... 

వికారంబుక | భూవల్లరీ అ కనుబొమతీంగయొక్క_, వేల్లనవి కారంబు=చలిం 

చిన మాటుపాటును, చూచ్చి అప్పల్లవాధర = చిగురువంటి పెదవి గల దమ 

యంతి, అతనికొ=ఆరాజును, ఒలమిక్ = పరింపకుండుటను, ఎలింగి= తెలిసి 

శొని, అన్షవ్యాంగ నాతిలకంబు =ఆ దేవతా స్తీ) ౨లో (శేస్టురాలగు సరస్వతి, 

ఆని పెపద్యముతోనన్వయము, 

"తే. లలన పొ నువ్వలికి నని $ పలుకుటయును 
పుష్కరద్వీపపతి యాస్యశేపుమ్క్మ_రమునం 
దదనవా ప్రిజఘునపరి$ తాపవహ్ని 

చిహ్న మగుకార్ష్యధూమ మోాశేశ్షింపయబడియెొ. 89 

టీ. లలత... అవ్వలికిక '=మ బీయొక రాజునొద్దకు, పొమ్యా, అని 

పలుకటయును=అని పలుక(౫ా నే పుష్కర... పుమ్మ_రమునక్ _పువ్ముర= 

చ్వీపాధిపతి యొక. ముఖపస్మ మందు, తత్ ...చివ్నాము-తేత్ = ఆదమయం 

తిని అనవా ప్రీ = పొందశేకపోవుటచే, పుట్టిన ఘన = గొప్ప్కపరి తాప 

సంతాపమనెడి, వహ్ని = అన్నిహో,_తునక్కు చచివ్నాము = లక్షణమైనది్కి 

అగుకార్ష్మ గ్రమామము= అయినట్టి నల్లందనమనెడి పొగ, ఈక్షింపంబడియెక = 

చూడంటడెను. అవగా దమయంతి తన్ను విడిచిపోయినతోడ నే యారాజు 

మొగము కాంతిహీనమయి వెలు వెలబోయె నని భావము. అలం. రూపకము. 

తా. సరస్పతి దమయంతిని జూచి “మబీయొక రాజును జూడంబొ” మని చె 

స్పినతోడ నే దమయంతి తన్ను వింపలేదుగదా యన్నవిచారముచే నాతని 
మొగము కాంతిహీన మయివది. 

ఈ. రాజాంత రాభిముఖ మా 

రాజముఖ వఏవిమళూనవాహశేరయమున( జనియె౯ 

రాజీవగర్భు గేహిని 

_భోదకులా భరణ వెనశపాలతుకతో డన్. 40 



ఠర్ం6 శృ౦0గార నై మధ ము [ప-41,42,48. 

టీ, ఆరాజముఖి=చం| దునివంటి మొగముగల యాదమయంతి, విమానవా 

వారయయునక్ - విమానవావా = పల్లకిని మోయువారియొక్క, రయమునక్ = 

వేగముచేత, రాజూంతరాఖిముఖము = మచేయొకరాజున క ఫెముఖముగా, చని 

యొక = వెళ్లెను) రాజీనగర్భు గేహిని = (బహ భార్య యగుసరస్నతి , భో జకులా 

భరణము = భోజవంశమువకు నలం'కారము, నినపొలంతుక తోడల = అయినట్టి 

దమయంతితో, అని పెదానితో నన్నయము. 

తౌ. దమయంతి మలియొకరాజును జూడయటోవలగాల జూచి సరస్వతి 

భోజపంశమున కలంకార మగువమయంతితో. 

వ, ఒక్క_రాజుం జూపి యి ల్లనియె. 41 

క, ఏకాతపవారణముగ 

శాక దీ పాంతేర౦బు క్ట సర్వము. బుణ్య 

న్లోకు. డితండు పాలించు ని 

శాకరముఖ ! హవ్వ. డర్మడు శ జనపతి నితనిన్, ఢి 

టీ. నిశాకరముఖి=చం|దునివంటి ముఖముగల దమయంతీ ! పుణ్యన్లో 

కుండు=పవి[తమగు కీ 2x, ఇతేడు = ఈరాజా, శాకదీపాంతేరంబు= శాక 

ద్రీపయునకు మధ్య మయునందున్న, సర్వముక్ = సమ సభూమిని, ఏకాతపవారణ 

ముగక్ = ఏకచ్చతౌధి కార ముగా, పాలించు! = పరిపాలించును, జనపతిక - 

ఇతనిక = ఈరాజును, హవ్యుండు=వావ్యుండమనామము గలవా(డని, అండు= 

పలుకుదురు. 

తా. ఓదమయంతీ! పవి తేకీ రి గలయీరాజు శాక ద్వీపము నంతటిని నేక్ష 

వ్భతముగాయ చాలించును. ఇతని హావ్యు( డస వీలచుచుందురు. 

కొ, రమణి! రమణీయతనుతా 
వమతాతను నతనుకీ ర్తి శ వై భవు నితని౯ 
గ ముల గమలాముంటో లె౯ా 

[(బమదం బౌరంగ వరింఫు $ పరికించి తగన్, 48 



ప_$4.] పంచమాశ్వాసము, కర్? 

టీ. రమణి=ఓవమయంతీ! రమణీ... తనుక్ -రమణీ యజ సుందరమైన, తను 

తా=శరిరమయు ౫లవాండగుటచే, ఆవమక =ఆవమానింపంబకివ, అకనుక్ =మన్మ 

థుండు గలవాండుకు, అకేనుక్ “నై భవుక -అకనుజవిస్తారమైన, కీ వె భవుక = 

కీ రిసుపవు లవాయతునుు నగునితి,౯ = ఈ రాదిను, కముల=లక్షీ, కమలాకం 

బో లెక =విస్టుమూ ర్లినిబో లెను, ,పమదంబు=స.తోష ము, అరం౫౯్ = నిండు 

నట్టుగా, “గక, లకి టంలో సంది, వ౯ంస్ర = పెండ్లి యాడుము, 

తా, ఓవమమ తీ! విసారకగుయిన్ * గలిగి సుంవరశరీరముచే మవ్మభునిల 

దిరస్క_5చుచున్న యీరాజకమారుని, లక్ష్మీ నారాయణునంబో లె సంతో షా 
తిశయముచే పరీ? ప్రుయు. - 

శే, వీని గులశిలశాలి శాశలీనతాన 
తె౦బు నాననచంనబింకీేబంబు నెత్తి 

చాల వీఖీంపు మేచకోశ+శ్చెలపలాశ 

మాలిక ల బోలులలిత దృశీగ్డాలక ముల. శీ 

టి. చాల=ఓ నమ నుంతీ! శాలీన తానతేంబు=లడ్జా చే పంప(బడిన, ఆననచం[ద 

బెంబంబుక్ = ముఖచం దబింబమున్కు ఎ తి, మేచక'...మాలికలక- మేచక 

నల్ల నిత త్సేల =క లువలయొక _,పలాశ =శేకలయొక 1-౩) మాలికలక్ =దండలన్కు 

పోలు...జాలప ములక =పోలుచున్న సుందరమగు చఊూపులపం క్రుల చేత, కుల 

శీల౯ = మంచికులముచేతను మంచి పవ గ్లనముచేతను, శాలిక్ =ఒప్పుచున్న్క 

వీనిక = ఈ రాజకుమారుని వీక్షీంపుము= చూడుము. 

తా. ఓదమయంతీ ! నీవు ముఖుచం[దబింబ ము నెత్తి నల్లంగలువ రేకుల పం క్తు 

లను బోలిన చూఫ్రులపం కల చేం గుఖకీలముల చే నొప్పుచున్ను యీరాజకుమా 

రుని వీక్షీంపుము. 

స అతినిర్హ 'రేశ్వరం $ బై యనశ్వర మైన 

మైశ్వర్యమున రాజ్య 4 మనుభవింపు 

చంచచ్చుక చృదశే చాయా (శ్రయం బగు 



ర్ర్రి న్స ౦ంగారనై వధ ము [ప_4ర్. 

ఇాకవృతమునీడం $ జలుపు (క్రీడ 
పాలమున్నీటిలో $ ఫణీ రాజశయ్య వె . 

బవ్వళించిన శార్జ ఫపాణి. గొలువు 

పొడుపుగుబ్బలిమి/ద( § బూర్తి మారా(తులం 

దొనరింపు చం దాతశేపోత్సనంబు 

శే, లలఘు సై నిక నంఖ్యసం$ఖ్యా( ౫ విజిత 

దానవానీకు? డయినయీశేధరణివిభుని 

లలిత సౌభాగ ఫ్ రేఖాక శభావిలాన 

శకి భరి ఎతే నుత్స్యులాంో నుని గూడ, 4ర్- 

టీ. అలమఘుా నక సంఖ్యల -అలఘు= బలిష్టులై న, సై నిక=గా "క మొక్క 

సంఖ్య౯ = సంఖ్య చేత, సంఖ్యా(గ... నీకుండు- సంఖ్యా గ= యుద్ధభూమియొ 

క్క_ యెదుట, విజిత = జయింప(బడిన, దానవానీకుండు = రాక ససమూవా 

ములు గలవాడు, అయి నయీ ధరణి విభుని =ఐనట్టియీ రాజును, లలితి ...లాంఛ 

నుని లలిత = మనోవారమయిన, సౌభాగ్యరేఖా= సౌందర్య శేఖయొక్క, కళా 

విలాసళ _క్టిక = కాంతిలీలయొక్క. సామర్థ గ్రముచేత, భ రి ౭ =తిరస్క_రింపం 

బడిన, మత్స స్రీరొరభనానిక ఇమ నుని, కూడి, అనయా సౌందర్యముచే మన్మ 

ధుని మించుచున్న యీరాజకువారుని పరించియనుట, అతినిర్జ రేశ్చరంబు, ఐ= 

ఇందు నతి[కమించుచున్నదె, అనళశ్వరంబు =నాశనములేనిది, వఐనయైశ్వర్య 

మున్ = ఐనట్టి సంపద చే, రాజ్యము; అనుభ వింపు = పకిపాలింపుమ్కు చం 

ఇత్ ...యా[శయంబు - చంచల్ = (పకాళించుచున్న, శుక = చిలుక యొక్క, 

భద ="అక్క_ లయొక్క_, ఛాయా=కాంతివంటి కాంతికి, ఆశయంబు=ఆధార 

మైనది, అగుళా కవృక్షమునీడక =అయినట్టి శాకవృక్ష ముయొక్క_ నీడయందు,, 

(కీడచలుపు=ఆటలాడుము, పాలమున్నీటిలోక౯ = పాలసమ్ముదమందు, ఫణి 

రాజళ య్య పెక =భుజగత ల్పముపయి, పవ్వళించినళా ర పాణిక =శయనించియు 

న్న్న విష్ణుమూర్తిని కొలువు= సేపింపుము. నీ వీరాజకుమారుని పరించినచో నచ్చ 



ప-46.] ప౦ంచమా వ్యా స ము. 55% 

టికీ సమీపమున నున్న పాలసం[దములో పన్నగరాజుసెం బస్నళించిన విష్ణు 

వును (పత్యక్షముగా సనేవించుభాగ్యము లభించును. పొడుపుగుబ్బలిమి(దక్ = 

ఈఊదయపర్వత ముపె, పూర్జ్మిమారా_తులందుక్ =పున్నమర్శాతులం మ, చందా 

తపోత్సవంబులు-చం[ దాతీప = వెన్నలలంగూర్చిన ఉత్సవంబులు) ఒనరింప్రుముజ 

చేయుము. అనయా నీతనిద్నీ పమునకు సమిపముననున్న యుగయపర్వతముపి 

చం దికోత్సవములC జేని కొనవచ్చును. 

తౌ. దమయంతీ ! ఈరాజాు యుద్దములందు. బెక్కు_ర రాక్షసులను జయిం 

చినవా(డు. ఇతండు సౌందర్యము చే మవ్శుని మించినా(డు. ఇట్టివానిని వ 

రించి, యిం(దునిమెశ ప్రర్యంబును మించి నాశనము లేక యున్న సంపదలచే 

రాజ్యమును బాలింపుము. చిలుక అక్కలకాంతివంటి కాంతి గలిగిన శాకప్ఫ 

శ్నమునీడ నాడుకొనుము. పాలసం దములో సర ఎరాజశయ్య పె శయనించి 

యున్న విష్ణువును శేవింపుయు. పున్నమరా(తులం దుదయపర్వత ము పెకీ( బోయి 

చందికోత్సవంబులు చేయుము. ఇట్రిలాభములు సపెక్కులు కలవు. కావున 

నీరాజకుమారుని( దప్పక పరింపుము. 

ఉ. వావిరి దుగ్ధ వారిధి యశేవశ్యము నీవిలసత్క టాకువీ 
యూవికటాయితంబు ననిశశంబు నొనర్పుచు నుండుంగాక వే 

లావనవాటికాత రుపశలాశ తతి పతిబింబచుంపినా 

నావిధనిర్థలో ర్మినటశేనస్ఫుటచారి మచాపలంబులన్ , 46 

ట్రీ, వేలా... చాపలంబులక్ - వేలా=తీరమునందున్న, వనవాటి కాజవనపం 

కృలందున్న, తరు= చెట్లయొక్కు_, పలాశతతి = షృతేసమావాములయొక, 

(పతిబింబ= (పతిఫలనమును, చుంబి=పాందుచున్న, నానావిధ = పలురకము 

లయిన, నిర్మల=స్వచ్భముశై న, ఊరి =తరంగములయొక్క.., నటన= నాట్యము 

లచే- లేక సంచారముల చే, స్ఫుట= స్పష్ట్ర మైన, చారిమ=సౌందర్యయుగలిగిన, 

చాపలంబులక్ష జ ఛాంచల్యంబుల చేతను, దూ వారిధిత పాలసం నము వావిరి= 

అల్యంతము, నీవిలసల్ .. విశటాయితంబును-నీ, విలసత్క్యు టాక్షవీకము=[పకా: 

శించుచున్న కడకంటి చూపులయొక్క, వికటాయితంబును = విలసితమున్యు. 
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'అనిశంబును=లల్ల ప్పుడును, అవశ్యము =తప్పకుండ, ఒనర్చుచునుండుక్ గాక ఆ 

'అనుకరించుచుంతునుగాత; అనలగా కీరవాయములగుట చే చెల ల్ల నివియును, 

తీరస్థయులగు తేరుబృందములు (పఆఫలించుట చే నల్ల నివియు, కు న నక్నీరపాగర 

1 తళ సి తాసత కాంతుల చె మనోవార మైన నీకడకంటి మంవులతోం దు 

ల్యను లగులాక , 

తా. ఓ,సషమమంతీ! తీరములం దున్న తేరుబృంచంబుం (పతిబింబముల చే 

నీలము లె తరంగ ములయొక్క_ సౌందర్య చపలత్వంబుుచే శీరసాగర మవ 

శ్యమును, నెల్ల ప్పుడును, స తాగితములయిన నీకటాక్ష విలసీతంబులతో. దుల 

దూంగుగా3. అలం, (వతీపము. 

తే. అమృత నుధుర౦బు లగుగాడ్పు శ లాని యాని 

బొజ్జ బెంచినవె sre Dre 

బద* లోచన రారామహీశీపాలుం డేలు 

పాలమున్నీటిలో శౌరి $ పవ్వళించు. త్త 

టీ. పద్మ భోచన=పన్మ ములవంటి న్మేతములలల దమయంతీ, ఈమహీపాలు4 

డు= స్యా. ఏలుపాలము!; న్నీటలో౯ =పరిపాలించుచున్న పాలసం[దములో, 

అమృత మధురం 6బులు= అమృత మువ లె( ది య్య గానున్నవి, అగు గాడ్బులు= అయి 

నట్రిగాలులను, అనియాని=మిక్కి_ లిభ క్షీంచి, బొ, సింది స ప అనం 

ri eh సుంట వట్ట సర్పరాజనె నెక తల్బముపై, శ₹ర=విస్ణుమాలరి, పఫ్వళిం 

చుక్ జన్నిదించును. అనలా నీరాజును బెండ్లాడుదు వేని యీతనిరాజ్యములో 

పాలసం(చమున్నది కాన నందున్న విస్లుమూ _ 

ము గలుగునని భోపయు, 

తౌ. ఓ దమయంతీ! ఈరాజు పాలించుపాల సము వ ములో నే యమృతీము 

సంటి-గాలులను డిని బొజ్జిపెంచిన సర్పరాజ'నెడ్ శయ్య పె విష్ణువు ని దించును. 

తే. లలితశా శ్రీ రభవసమా+శలంభకర , 

పాటలం బె జై ననీముఖాకేబ్దంబుతోడే 

నెల్ల ప్పృుడును చేనిం చుభాగ్య 
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నొరయు(గాక భవ త్కేళిశయోగ్య మెన 
యె. 

వొదుపుగుబ లి బొడ తెంచుశపూ ర్త విధుండు. 48 

ట్ర్, లలితే... పొటలంబు-_లలితే = సుందరమైన, కాకీ రభవ=కుంకుముయొ 

క్కు, సమాలంభ కిక =పూనీకొనుటచే, పాటలంబు= బజ్జినై నది, ఐననీ ముఖా 

బ్లంబు తోడల =అ మునట్టి నీమఖపద్మ ముతో ,భవ త్కేళియోగ్య ము = న్మీక్రీడల కుప 

యోసించునది, ఐ పొడుపు గుబ్బలి౯ = అయినట్రేయుదయపర్పత ముమోంద, పొడ 

తెంచుప్ఫూ విళుడు=ఈ్ సయించునట్టి పూర్ణ చందు (డు, ఒరయుక్ కాక = 

రాచుకొనుంగాక_మన్చరించుగాక యనుట. అనయా నీవీణేని పరింతువేని 

యుషయకాలణందునిం జూచుచు నుదయపర్వత మం దాదుకొనుభాగ్యంజ 

గలుగునని భావము. ఉదయకొలమున6 జం(దు6 డెజ్టిగానుండును గాన యం 

పమ సరిపోవును. అలం. సం దేవాము. 

శా. ఓవమయంతీ ! కుంకుమపూ6త చేం బాటలమయిన నీముఖపదముతో 

నుదయపర్వతేము_పైె6 జూపట్టు పూర్ణ చం్యదుండు సాద్యుమును జెందుంగాక! 

క, లీలాచం[కమవేళలం 
బాలా నీిచరణలాతు + [| పథమా,(దిశిలా 

జాలములం. గృతక గై రిక 
Q.__ 

చాలాతపశంక లనువుీపఆుచుంగాతన్., 49 

టీ. చాలా=ఓీవమయంతీ! నీడరణలాక్ష =నీపాద ములందుండు లత్తుకపూ౬ 

త్ర, లీలాదం కోను వేళలక్ =విలా సార్థమై మిక్కిలి తిరుగుసమయములందుు 

(పథమా(దిశిలాజాలముల౯ = ఉదయపర్వత మందుండు శిలాసమూవాములందుు 

కృతక రిక బాలాత పళంకలు-కృతక = కృ(తిమమయిన, రిక = రికాదిధా 

తువులయొక్క.యు, బాలాతస = లేంతయెండయొక్కయు, శంకలు = సంది 

యములన్వు అనువుపజుచుంగాతక్ = కలిగించుంగాత-ఇట “ లేంతయెొండ 

లనుట చేత లీలాచం[క్షమము (పాఠఃకాలమం దనుట వ్యంజితి ము. 

తా. ఓదమయంతీ ! నీ వువయపర్వతమందు లీలార్థమెొంతయం వివాకించు 

36 
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నప్పుడు నీపాదములందున్న లత్తుక, యం దుండురాలకంటుకొనుటచే నవి 

చాలాలపముల చేత నట్లున్న వో, లేక కృ_తిమవై 5కాదులో యనుసండోనాము 

కలుగుగాక. అలం. భా ంతిమంతేము. 

వ. అని పలికి యప్పుడు గంధవాములుంబోని విమానవాహు 

లు అబ్రగుకాప్రనద్ది యగునాలలనాలలామం ఒరిమళలకునిం 

బోలె. (బచేశాంతరంబునకుం దో ్ టేర నవ్వాజ్మ య చేవత 

సీమాపమేయాకాంణియుం సరసు ర. యు నగు 

నయ్యింతి క్రి ట్లనియె. 0: 

టీ. అని పలికి, అప్పుడు, గంధవాహులుంబోని విమానవాహులు= వాయం 

వులుంబోని పల్ల కీని ధరించినవారు, లబ్దగుణ పనీ ద్ధి పొందంబఎనగుణ(పఖ్యాతి 

కలది, అగునాలలనాలలామక్ = అయినట్టి యాదదుయంతిని, సట. (పనిద్ది 

యగు= ఆగుణగ్రుఖ్ర్యాలిని బొందినట్లొది, అగు, , పరిమళలక్షి నింబో ల పరిమళ 

సంపదనువశె, (పదేశాంతరంబునకుక్ = మలయొకస్థలమున క, తో డేర్ = 
శొనిపోంగా, అవ్వాజ్మ్యయ దేవత = ఆసరస్వతి, “కీమోప "సేయకాంతియుకా = 

బంగారముతో. బోల్చందగినకాంతికలదియు, కురువిందసకాంతిదంతియు = 

మాణిక్యములతో సమమయినదంతములుకలదియు, అగునయ్యింతికిక జఅయినట్లి 

దమయంతికి, ఇట్లనియెన్.. 

శ, మహీళాలలావు ! బాహో 

బవావారనివారితారిశ పారి వు నితెని౯ా 

జహాదజహాల్లజ్లా సం 

(గహాదృగ్జాలములం జూడు $ | కాంచాధిపతిన్, 51 

టీ, మహిళాలలామ = నీంలలో (శేస్టురాలవగు దమయంతీ! చావో... 

పార్థ వుక్ -బాహా= బాహువుల చే, బహువార =అశేక పర్యాయములు, నివారిత= 

జయింపంబడిన, ఆరివారి అ కక కంర అలు లాండు? (కాంఛాధిపతిక్ = 

(శాంచద్వీ పమ. నక ఢిపతియునగు, ఇలనిక్ = ఈరా జును,జవాత్ =, షొలములక్'- 
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జవాత్ =విడుచుచున్నదియు, అజవాత్ =విడుపనిదియునగు, లజ్జను, సంగవా= 

న్వీక రించుచున్న, దృగ్హాలములక్ = చూపఫులసమూవాముల చే, చూడుము. లజ్జను 

విడుచుట రాజదర్శనముకొఅకు; విడువకుండుట శ్రీ) న్వభా వానుగుణ్యముంబట్టి 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈరాజు నిజబాహుబలములచే శతు రాజులను గలి సన 

వాడు. ఇతడు (కాంచద్వీపమును బాలించువాండు. విడిచియు విడువని సీగు 

గలచూఫులతో నితని. జూడుము. 

తే. మండలాకార వేష్టనాశఖండవితత 

పాండుదధి మండ పాథోధిశమండితంబు 

పడంతి యేతద్భుజాదండశపాలితంబు 

(కొంచ మనుదీవి సుగుణసంశఘములనీవి. ర్2 

టీ. పడ(తి=దమయంతీ ! మండల... మండితేంబు-- మండలా కార = వరు 

లా కారమయిన, వేష్టన = చుట్టుకొనుట చే, అఖండ = తెంపుళేనిదియు, 

విఠతే=వి _సరించియున్నదెయు, పాండు = “తెల్ల నిదియు, నగు దధిమండపా 

థోధి = పెరుంగుమోంగడగల సమ్ముదముచే, మండితంబు = అలంకరింపంబడి 

నదియు, సుగుణ సంఘమాలనీవి= సుగుణ సమూవాముల ము'ల్లెఅయినదియు, నగ 

(కాంచమను దీవి జ(కౌంచమ నెడి దీ పము , వత ద్భుజాద ండపాలితంబు=-ఈరాజు 

జాహుదండముల చే. బాలింపంబడుచున్నది. 

తౌ. మండలా కారముగా6 జుట్టియుండుట చే నఖండ మై తెల్లనిదై న పితు 

గుసమ్ముదముచే నలంకృత మై సుగుణములకు నిధిరై యున్న (శాంచద్వీప 

మోరాజేందునిచేం బాలింపంబడుచున్నది. అలం. రూపకము. 

క. దర్శదళ పూజనంబుల 

గర్భజని కేశ ముడుపుశకరుణాభ రణుకా 

నిర్భర మతి సేవింపు ఏ 

ద ర్భాధిపతనయ యచటిశేత రుణీందుధరున్ ర్ర్శ్రి 

టె. విద ర్భాధిపతనయ=విదర్భ రాజుకుమారికవయిన దమయంతీ ! దర్భదళ 



564 శృంగారనై మధము [ప_రక. 

పూజనంబులక్ =కుశళా (గముల పూజల చేతసయితము, అంత స్వల్పపూజక యినను 

అనుట. సర్భరమతిక్ =నిండయినమనస్సుతో, గర్భజనిశ్లేళేయు = సంసారదుఃఖ 

మును, ఉడుపుక రుణాభరణుక =నాళశనముచేయునట్లి కరుణాళునును, ఆచటి= 
ఆ,కౌందద్వీపమందున్న, తరుశీందుధరుక = వాలచందుని ధరించినంయా 

శ్వరుని, చేవింప్రుయు=భ జింప్రుయు. 

ఖా. ఓవనుమంతీ ! దర్భపో౭చల చే ఫూజించినమా[తేకును సంసారదు ఖు 

ములను దొలంగిం చునంతటికరుణ గలయిీళ్వరునిం బూజించుచు నిండుమనస్సు 

తోం గొలువుము. 

తే. అబల పాదార్పణాను!గశీవామును నిన్ను. 
(బార్థనము చేయం గలదు (గౌంఠచాచలంబు 

పటుత రస్క_౦ద బౌణసంశే పాత వివర 

క లితినిర్ల మక లహా౨సశేకలకలముల. ర్త్తీ 

టీ. అబల=ఓ న మయంతీ! (కౌంచాచలంబు =(కాంచపర్వతము, పటు...కల 

కలములక్ -పటుతర=మిక్కి_లి సమర ములయిన, స్క_ందచాణ=కుమార స్వామి 

యొక్క బాణ యులమయొక్క., సంపాతజ దెబ్బలపలనం గలిగిన, వివర =రం(ధ ము 

నుండి,క లిత = ఒప్పునట్లు గా, నిర్ణమ = వెడలివచ్చు చున్న ,క లవహాంస కలకలములక్ - 

కలవాంసలయొక ౪. కలకలధ్వనుల చేత, పాదార్చళళాను గవామును- పొద = 

ఆకుగులను, అర్బణ=ఉంచుటయగెడి, అను. గవామును=దయను, నిన్నుక [పా 

ర్థనము చేయంగలదు=యాచింపంగలదు. అనగా హంసధ్యనులచేం దనయండు 

నీవు సంచారము చేయవలయునని [(కాంచపర్వతము కోరక మానదని భౌాపము. 

తా. ఓదమయంతీ ! (కౌంచపర్వతము కుమారస్వామిబా ణఘాతముల వేం 

బడిన రం ధమునండ వెడలుచున్న వాంసలయొక్క_ ధ్వనుల చేత. దనయందు 

వినాకంపవలయువని నిన్ను (బార్భన చేయకమానదు. ఇట ఉ త్పేక్ష గమ్యము. 

క. ఘటియింపు మచట హోటక 

ఘటకోటి వతంసకములు $4 గా ధూర్డటికి౯ 
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నుటిలాలక కలధాత 

స్ఫటిక శిలానుయమం లయిన పాసాదంబుల్ 3 ర్ర్ 

టీ. కుటిలాలక =-వంకరయయిన ముంగురులు గల దమయంతీ ! హాటకభట 

కోటి=పసిండికుండలయొక్క_. సమూవానసులు, పతంసకములుగాక్ = శిరోభూవు 

ఇములుకాయగా కలధొెత ... మయములు-కలధౌోత= కాంచదనమయములును, స స్స 

టిక శిలామయములును=పటిపుక రాలచే నిరి ర్మిణే ములును అగు (పాసాదంబుల్ = 

అయినదేవాలయములను, ధూర్జటికిక్ = ఈశ్వరునికి, ఘుటియింపుము=నిరి , ంప్రుము. 

తా. ఓదదుయంతీ! ఆ(కాంచద్వీపమందు. బసీండికుంఛములు శిరోభాగము 

లం దొొప్పుచున్న ి వియు బంగారుచేకను స్ఫటిక శిలలచే చతను నిరి తీములును, 
— 

నగు నాలయములను శంక రునకు గట్టింపుము. 

చ. పాలి లలి న న్యలిమ్లుచుల1వోలిక నీరతి కేళిజన ని 

ర్మ లతర ఘర్శనిందు మయక$మాక్టిక మండనముల్ హరించు. గా 

కలనగతి౯ జలద్రధిర శ సాంబుధితుంగత రంగ మాలి కా 

వలిప్ఫవత చృటాచమరశ వాలక రంబిత మారుతెఘముల్. ర్6 

టీ. పొలంతి=దమయంతి, చలత్ ...మారుతొమఘముల్ , వహ 

చున్న, దధిరసాంబుభి= పెరుంగు సము దముమయొక్క_, తుంగ =ఎ లైన తరంగ 

మూలికా=లేరంగపంకు ను లయొక్క_, ఆపలి =వరు సలయొక్క, పృషత=బిందువు 

లయొక్క_, ఛటా= సమూవాములనెడి, చమరవాల= వింజామరలతోడి, కరంబిత 

=కూడికగల, మారుతొమముల్ = మలయమారుత సమూనాములు, అలసగ 

తి౯ా=మందగమనముచే, లలిక = ఒప్పునట్లు గా, మలిళ్టుచులవోలికక =దొంగల 

వలె, నీ... మండనముల్ నీ, రతిశేళి= సంభోగమునందు, జన =పుట్టిన, నర్మ 

లతరజ= మిక్కిలి స్వచ్చములయిన, ఘర్త్మబిందుమయ = చెమటబిందువులనెడి, 

మొ క్షికజముత్యములయొక్క_, మండనములు= అలంకారములు వారించుంలగాాకజు 

ఆపవా౭ంచుం గావ్లత - ఒకయింటికి బరిచితులయినవారితో. గూడియే దొం 

గలు "తెలియకుండ. (బవేళింకురు గాన మందమారుతమలును జామరముల 
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తోం గూడి చొచ్చినవనుట. అనంగా దమయంతీ ! నీవీరాజును జేపట్టినచోం 

బెరుగుసయు దముయొక్క_ తరంగముల బిందుసమావాయులతోో( గూడినమల 
యమారుతములు సంభోగమందు( గలిగిన చమటను వారించు నని భావము. 

తౌ. ఓదమయంతిీ! సెరుగుపముదమునం దుక్సన్న ములయిన తరంగపం క 

లబిందుసమూవాములనెజి చామరములతోడ బయలువెడలు మలయమారతీము 

లు మంసమందము-గా వచ్చి, దొంగలవలె నే సంభోగమందు నీకు జనించిన 

చెమటవిందు వుల సెడ్ ముత్యముల యలంకారముల నపహరిందు€ గాక. అలం, 

రూప కాను[పాణిక మయమునయుపమ. 

"తే. జాలవాద వేషంబు వేశ+శంతజాల 

లంఘ నా భ్యాసభవ మైనశేలాఘవమున 

సాగరంబులు దాంటి దిశీకృమితిం గడచు6 

గములలోచన యీరాజు + విములయశ ము. ర్? 

ట్. క మలలోచన=పవ్మయులవంటి న్నేత ములు గల దమయంతీ ! ఈరాజా వి 

మలయళము = ఈరాజు స్వచ్చకీ ర్తి, జాలపాద వేషంబు=హంసయొక్క_ యాకా 

రమువంటి యాకారముకల టై, వేశంత ... భవము- వేశంతజాల= పడియలసమూ 

వాములను, లంఘన=దాంయుటమూ పమైన, అఫ్యా స=అలవాటు చే, భ వయు=గల్లి 

నది,నినలా భువమునక్ = అయినట్టి చులుక'(వనముచేత్క సాగరంబులు= సముదము 

లు, డాట్, దిక్సమితిక =దిక్కుల సమూవహామును, కడచుక =అతి కమించును. 

ఆకలా నీరాజుక్తీ ర్రి మువటం దనద్వీపమందు వ్యాపించి _క్రమ్మకమముగా 

దిక్కుల నత్మికమించి పోవు నని భావము. ఇతేని యశ స్పిఫుడిపుడే వ్యాపించు 

చున్నదని యందలి యల్బత్వమును సూచించుట చే అనాదరమును సూచితేము. 

తౌ. ఓనమయంతీ ! ఈ రాజేం[దునియశము వాంసవేషమును దాల్చి యొ 

కపల్యల మునుండి మజొకపల్వల మునకు దాంటునట్టి యలవాటు చేత సమ్ముద 

ములను దాంటి దిక్కు.లనుభూడ నతికమించిపో వును. 

వ, అన విరి యాళంధగజగామింని నిజహృాదయానుబంధం బవ్వ 
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నుంధరాధిపువియందు సంధింపదయ్యె నది దై సవశం బప్యు 

డంసావతంనశివి కాంశు లగుపుుము లప్పురుష! పకాండునిన 

మోాపంబువలన ర త్నాకరంబువలనం దుపొరముయూఖ లేఖ 

చేఖానుజీవిపురుషులుంబో లె. గొనిచని గిరీశ పభావుం డగు 

నొకముహానుభావ్రం గదియించిరి. తతృమయంబున నఖిల 

జగదంచితపాదపద్మ యగునప్పద్మ సంభవుగేహిని యవ్వరా 

నోవా కి ఖనియె. ర్8 

టీ, అనినకొ, వివి ఆగంధగజగామిని=గంధ గజమువంటినడక గలదమయం 

శియొక్కు_, నివా వయానుబంధంబు = స్పకీయ మైన వృావయసంబంధము ఆ 

వ్వసుంధ రాధిపు "యందు =ఆరాజేందు నియందు, సంధింపదచ సక ఇపవే 

శింపదాయెవ. అనగా నమయంతివునం బా రాజేందు) పరింప నిష్టపడ లేదని 

భావము. అదె=అట్టు పరింపకుండుట, డైవవశంబు= దై వాథినమయినది. అన 

గా వైవయన్నయు. లేకపోవుటచే నక్కార్యయు సఫలముకాలేదని ఫలితా 

ర్ అప్పుడు, అంసావకింస శివికాఎశులు = బుజముల కలంకారభూతము 

లయిన హ్మకికాంకులు గలవారు, అగుపురుషులు, అప్పురుష[ ప కాండునిసమి 

పంబువలనక్ = ఆప్రురుష్మ శేస్టునిసమిపమునుండి, ర త్నాకరంబుపలనక్ ఆసము 

(దమునుండి, తుపారమయమాఖలేఖక౯=చం[ద లేఖను లేఖానుజీవి పురుషులుం 

బో లెక = దేవవిలయొక్క_ నేపకపురుషులవలె చే,కొెని,చని, గిరీశ పభావుండు= ఈ 

శ్వరునితో సమమయిన (పభావముగలవాండ గు, ఒకమవోనుభావుక్ =ఒకమహా 

పురుషుని, కదియిం చిరి= సమోవీంప(జేసీరి. తతృమయంబువక =ఆసమయమందు 

అభిలజగదంచిత పాదపద్మ-అఖిల=సమ స్తమైన, జగత్ = లోకముచేక్య, అం 

చిక =పూజింప(బశుచున్న, పాదపద్మ=చరణకమల ములు గలది, అగు పద్మసం 

భవు గేహిని= అయినట్టి సరస్వతి, అవ్వరారోవావక్ =ఆవమయంతికి, ఇట్లని 

యెక = ఈరీతి గాం బలికెను. అలం. ఉపమ. 

చ. నవవిదళత్కు_ శేశయస శ నాభిశయద్వయ యివ్వనుంధ రా 
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ధవుండు కుశాంకితం బగు పశీధానపుదీవి కధీశు( డితనిక౯ా 

దివ్రుట బరి[గహీంచి సముశీదీగ్ల వసంతెసమాగనుంబులం 

దువిద! పరి గహీంపుము ఘృశ$తోదధితీరవ నీవిహారముల్. $59 
లో టీ. నవ... చ్యయ-నప=నూతనముగ్యా విదళత్ జవికసించిన, కుశేశయ= 

జ్ర దృయుతో, సనా ఖిశయద్వయ= సగో[తములై న-అనం౮గా సమానము చైనా చే 
లుకలృటవిద= ఓనమయంతీ! ఇవ్వ సుంధ రాధవుంయ= ఈభూపాలుండు, కుశాం 

కిలంబు=కుశ యను నామముగలది, అగ్యుపధానఫు వీవికిక్ =ఆయి=టి ; శేన్ఫమైన 

ద్వీపమునకు, అధీశుండు= అధిపతి, ఈతనిక్ = రాజును, తీవ టక్ = పయత్న్ని 

ముచే, పరి గహించి=సరిణయమాడి, సమ: దీర్గ... సమాగమం. లందు౯ -సము 

దీర్ల=కోరందగిన, పసంత సమాగమంబులందుక్ =వసంత కాల ,పారంభసమ 

యంబు౪ందు, ముతో... విహారముల్ = మృతోదధ = నీతిసయు చముయొక్క_, 

తీర=ఒడ్డునందు.);ల, పనీ=ఊ ద్యానవనములందు , విహారము” = వివాకించుట 

లను పరి|గహింపుము=పొందుము. అనా గుళ ద్వీపాధిపతియగు నీరాజేం 

(దునిం బెండ్లి యాడెదవేని పసంత సమయంబులందు, ఘ్ఫుతి సమూ, వతీగ వనము 

లందు విహరించి సాఖ్యంబు లనుభ వింపవచ్చు నని భె" వము. 

తా. పద్మ ముఐంటి చేతులు గల దమయంతీ! ఈరాజు కశ వ్న్పమును బరిపా 

లించుచుండును. ఇని పరించినవో నితనితోం గూడి వసంతకాలములందు ఘృ 

తసముదతీరములందు విహరించి సుఖ మనుభ వింపనిచు ను. అలం. ఉసమ, 

మ. పటువాతూలతరంగడోలనచలీత్స(తాసిధా రా పరి 

(తుటితాంభోధరగ ర్భని స్పృృత పయ శ స్పోత శ్నృటాసేచ న 

స్ఫుటసంవర్ధిత మ భ చుంబిశిఖరాశభోగం బతిస్వచ్చ ము 

చ్చట నీకుం గను పండువయ్యెడింగుశ శ స్తంబంబుబింఛాధరా. 

ట్, బించాధ రా=దొండపండుపంటి యధరోపృము గల దమయిందీ! అచ్చ 

టక్ =అకళద్వీపమందు, పటు...వర్థిలము పటు=సమగ్గవైన, వాతూలతరం 

తజ=వారపరంపరలయొక్క, డోలనజసంఛారమలచేత, త్ = సంచలించు 
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చున్న, ప తాసిధారా= ఆకుల నెడి కతులవాదణ చేర, దర్భ యయాంకులు వాండు 

లు గనుక “అసి యని రూసణము. పకితుటిత = విదాకింపంబడిన, అంబోధర 

= మేభఘుయులయొక్క్న, గర్భ=లోప లనుండి, నిస్స తే=|సవించిన, పయః=నీటి 

యొక్క, [సోతశ్ళటా= ధారలస మూవాములయొక ్క, చేచన=సడుపుటలచే 

తను, స్ఫుట= మిక్కు టము7ా, స అము. ౦పంబడుచున్న + యము అభ 

చుంబి శిఖరాభోగంబు = ఆకాశము నంటుచున్న శినురా ౫ లు కి ల=యు, 

అతిస్వచ్చము= మిక్కిలి స్వచృమైనదియు, అగు కశ సంబంబు=వర్శ,గుల్మము 

నీకుక , కనుపండువు అయ్యెడుక్ =కనులపండువు లొనర్చెవా. 

తా. ఓదమయంతీ ! సమర్గమయిన వాయుసరంపరల సంచారములచేం జ 

లించుచున్న స|తముల కొవలచేశ విదారింపంబడిన మేఘుయుబ గర్భ ములనుండి 

(సవించుచున్న జల|పవావాముల చే కంపం లన ఆ నాకాశఫు నొఅి 

యుచున్న కొనలుగలదియు మిక్కిలి స్వచ్చ. నాయు నగుకుశే సంబంబు నీకు 

గనులపండువు లొనరు ను. 

శా, ఆనందంబును బొందు మిందునిభ వళ కా ' మందర: కోణిభ్ళ 

న్నా నాకం౦దర మంది రాం౫ పటల oe థానుసం 

ఛానపోక్థి త్ర సింధు రాడ్డ్ హితే ఫా శీద న్యాససంభావనా 

వౌనఃపున్య పమి త కాం చ నశీలాశ పర్యంత భాగంబులన్ . 6] 

టీ. ఇందునిభనకాం) =చం[దునితో సమానమగు వవనయు గల యో దమ 
యంతీ ! మందర... గణములక్ -మందరతోణిభృత్ = మంనరపరి(తేముయొ 

క్క, నాగా=ఆ నేకవిధముళై న, కందరమంగెరాంగణములక = గువాల నెడు. 

మందిరములయొక్క_ ముంగిళ్ల యందును యాదోధి... భాగంబులక -యాదోధి, 
సము[ద ముయొక్క, Mie eT 0 స. పుట్తిన, 

నింధురాడ్డృహిత్భృ=ల.్నీ కీ దవియొక,., పాదన్యాస=పాద ములు పె “టయనెడ్, 

సంభావనా= గౌరనము చేత పౌనఃపున్య=మాటిమాటికిన్తి పవి(తే = పరిశుద్ధము 

లైన, గౌంచనళిలా పర్యంత భాగంబులక =బంగారపుశిలల భాగంబులందున్యు 

ఆనందంబును పొందుము, అనగా దమయంతీ! ఈకుశ ద్వీపాధిపతిని వరింతూ 
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వేని మందరపర్వత్ గువాలయందును, మథన కాలమం దుదయించిన లక్ష్మీదేవి 

పాదపవ్యముల జాడల చేం బవిత్రయు'ణెన కాంచనశిలఅలయందును నితనితో వివా 

రించి యానందంసును బొందుము. “ఇట్” అన్న ([పకులలోను, “ ఆనందం 

బునం బొందుము ”” అని తృతీళయాంతపాఠ ము -గాననచ్చుచుం డెను. అయినను 
ళ్ పత్యాసహాఐవా విహారమమెర్సిలానా, రానంద మింముఘుఖి మందరకంద 

రాసు” అ “ ఆవంనమానవా ” అం ద్భుతీ మాంసపాకయు సంస్కృత మున 

శాననచ్చుట చే నదనుసనారముగా *ఆనందంబును బొందు” నుని దెద్దంబ డెను. 

తా. పృఇవు ము. 

తే, కనక కేతకదళనో్శో తశ గ్యాతియన్లి, 
వ్యాళతినుఘృష్తీకృతివలీకవలయ మగుట 

మహితసో సానమును బోనిశమందర్శాది 

యింపు పుట్టించుంగాక మోశే మిద్దణకును. 69 

ఆ. కనక. ,.యమి-కనక కేతకదళ =బంగారు మొగలి ఉంకుయొక్క_, గోత= 

సంకతియమైన, గాత్ర యహ్వి ఎయస్ట్రినం శరీర ము గల వమయంతీ ! వ్యాళ ...వల 

యము-వ్యాశ = వాసుకి యొక్క, తీనుఘృష్టి =శ నీర పు ఒరయికల చేత, కృతే = చే 

యంబవనన్వుననీ= ఒ స్పుడుగీఅలయొక్క_ , వలయ =మండలముకలది,అగుటకొ=అయి 

యుండుట చే.అన6౮౪7గ పూర్ష్చ్మము 'దేపతిలు వాసుకియను సర్పరాజాను మందరప 

ర్వత మునకు జుట పాలసండుమును మఖించిరి. అవ్వాసుకిశరరఘర్ష ణములవలన 

నాపర్వతి మచ్చటచ్చట లోంతుగా గుంటలుస డెను. శరీరము తాంశినచోట్ల 

గుంటలు పడి తక్కినచోట్ల "నెక్తుగానుండు ఓ చే నాపర్వతము కట్టంబడినసోపా 

నపం క్తులు గలిగిర్ట్సు (ప్రకాశించుచున్నదని భావము. అదియే యు ర్త రార్థమున 

చెప్పుచున్నాండు. మహికతసోపానమును బోని=ఒప్పుచుశ్ను సోపానపం క్తిని 

బోలు, మంద రాది=మంచరపర్యత ము, మోముద్దణకుక , ఇంఫు పున్దించుా 

కజఆనందము కలిగించుంగాక. అలం. ఉ ల్పేఎక్ష. 

తా. బంగారు మొళలిదళంబుశంటి శరీరకముగల దమముంతీ! వానుకిమొు 
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శక శరీరఘుర్భ ణఘుల చే ఒత్తుడుగీఅలు పడి సోపానపం క్తి గల్లినట్టు లాప్పుచు 

న్న మంసరపర్యత యు మాయిరువురువంపకులకు సంత ససు గల్నించులాక = 

అచు అరమ య్ స అట 8 g తే, (పకట ఫణి వేష్టఘృుష్టి మార్గములు డని 

వలీక మె సాబునిర రాశీనులజలంబు 
న్ ఘు 

పొంపతర్శి తాకు వెనగొన్న భావ మొంద 

మగువ నీ కింపు( బుట్టించు క్ట మందరా(ది. 68 

టీ. మగువ=ఓనమ మంతీ ! (పకట ...మార్షములు--(ప్రకట = స్పస్థమైన్క 

ఫణి = వాసుకియొక్కు_, వేష్టమృష్టి = చట్టుకొనుటవలనల గలిగిన సంభఘర్ద ణ 

ముల, మార్గములు=(తోవలు, డి =దిగ్సి పితమె = పలయా కార శేఖలుగలదై , 
పాజునిగ్భు రామలజలంబు = పాతుచున్న సెలమేళ్ష నీరు, పాపతర్మి తాడు = 

వాసుకి, పెళగొన్న భెవము=చుల్టుకొన్నవిధ మును ఒందుక =పాందుచుండ 

గా మందర, నీకుకా, ఇంపు పుట్టించు¥ = సంతేసముగలిగించును. అనయా 

వాసుకిళశరీరసంనున్ష ణములచే మం వరపర్వత మునకు జుట్టును వలయాకార రేఖ 

లేర్పశినవి. ఆపర్వతళిఖరంబునుండి (ప్రవహించుచున్న సెలయేళ్ల నీరు పలయాకా 

రశేఖలలో.౬ బకివోవునప్పుడు వాసుకి చ్వ్యుకొనయుశ్నక్రే యుండి నీకనుల 

“కానందము గొలుపుననిభావము. వాకరిధారలు తెఫెగానుండునుగాన వాసుకిశరీ 

రమున కుపమానము సుపడువు. అలం. ఉత్చేఎక్ష. 

తా. ఓనమయంకీ ! మంవరపర్వతఆము వాసుకి చుష్టుకొనుటవలనం బడిన 

వలయా కార నేఖలం దుండి సెలయేళ్ల నీరు[పపహించుచుండ నానీరు పాపట 

డుపెనయుకొన్న్న ట్టు ౦డునుగాననీకది నూపందంబుగొలుపును.అ.[భాంతిమంతే ము 

'ఉ. నీవదనంబు చేత రజీీనీపకి నీచనుదోమిచేత నె 

రావణకుంభయుగ్యము నుశర(దుమపం చకకోమల్య పవా 

శావలీ నీక రాంఘ్రీయుగశీ శాధరపల్ల న రాగలమీ చే 

భావనచేయు' బో మభనశీపరగత మిట్టిభ వత్స నంగతిన్ : 

టీ, మథరపర్వత ముజమందరపర్వతముు ఇట్టిభవత్సం సంగతిక = ఇట్టినీస 
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హవాసముచేత, అనగా, నీపదనంబు చేతకా =నీముఖముచే, రజనీసతికొ =చం 

(దుని, నీచనుదోయి'చేతా, ఐరావణకుంఛయు _గ్యమునుజవరాపత కుంభ ౦బులన్సు 

నీకర ... లక్షీ చే-నీకర=నీ'చేతులయొక్కయు, అంఘీీయుగళ =పావనయిగళ 

ముయొక్క_యు, అధరపల్ల ప= చిగురువంటియధ గోస్థ ముయొక్క_యు, రాగ 

లక్షీ చే౯ =ఎజ్టనికాంతిస ౦సద చ్చేనుర ... వలిక౯-నుర: దుముంగికి =క “ల్పప్పక్ష 

లై దింటియొక్క , కోమల= మృదువైన, [వనాళెవళిక = చిగున స సవూవా మును, 

భావనచేయు౯్ పో = తలంచుకొనుంగాక, అనంగా సము[దమ థఫకాలమున6 

జం(దుండు) ఐరావతము, క ల్నవృ,క్న ములు మొవలగువని పుట్టినవి. ఇప్పుడు మందర 

పర్వతము నీపదనంబుచూచి చం! వుని, నీకుచకుంభ ములే ట్లో చె రావతికుంభంబు 

లను నీకరచరణాధర "కాంతి చే గల్బపృ్ఫక్షప్లువంబుును వలంచుకొనుంశాక. 

నిన్నుంజూచి చిరకాలంబు[కిందట6 జూచినయాన సువులను స స్మరిం చుకొను లూక 

యని సత మః చం[దునిటోలువదనము కలదగుటచే చేతను. చె రావత్కుంభ 

ములంబోలిన _సనంబులు గల దగుట చేతను, గల్చ్పకపల్ల సంబుు( బోలినకది చరణా 

ధరంబులుగలదగుట చేతను' దమయంతి నిరుపమాన సాం దర్యసంతు రా లని తెలి 

యవచ్చుచున్నది. అలం---స్మ్రరణ, 

'తౌ. స్పష్టము. 

వ. అనిన విని యక్క_లహంసగవున, మోమాంసశికిరక రావతం 

నునింబో లె, నవ్విపులాంసు భజియింప నాసింపద య్యె. అవె్యె 

దర్భితీలం -వెజీంగి యాచతురు జనికోడలు, గనుసన్న చేయ 

జన్యదినం బక్క_న్య నన్వ్య రాడన్వసమాపంబు నొండించె, అప్పు 

డు భారతీబేవి దమయంతి కి టనియె. 65 
టీ. అనిన౯, విని, అక్క_లవాంసగమన = అంశవంఢిగమునయు ౫ల దమ 

యంతి, మిమింస=పూర్వమిమాంస, శిశిరకరఠాపతంనునింబో లెళా =శొంక రుని 

వలెను, అవ్విపులాంసుక =గొప్పమూ(ప్రులుగల యారాజును, భజింపక్ = నేవిం 

చుటకు, ఆసింపదయ్యెల =కేోరద య్యెను, ఆచతుర్భుజుని కోడలు =వి స్థువుకోడ 

లగు, సరస్వతి, ఆవై దర్భితలంపు = ఆదమయంతియిష్టమును, ఎలింగి= తెలిసి 



"బే. చపలలోచన వె రినీీష్కృపకృపాణ 

సాణి (పత్య ౫ ఫాణితశే పతిమవాణి 

వీ. డధీశుండు శాల లోక్వీపమునకు 

లలిత మధు వార్ధి కాంచీక శీలాపము నకు. 66 

టీ, .చపలభోశన= చలించుచున్న నేత్రములుగల యోదమయంతీ ! చెరి... 

వాణి- నైరీజశకువులందు నిష్యృుప=దయారహితేమైన, కృపాణ = కత్తి, 

పాణి = చతియందులలవాండును, (పత్య(గ... వాణి. పత్య(గ = నూతనమంబు 

న, ఫాణిత=కండచక్కెరతో, |పతిమ= సమానమయిన, వాణి = వాక్కుకల 

వాండునునగు, విండు= ఈరాజు, లలితే... కలాపమునకుక్ -లలిత =సుందర మైన, 

మధువార్తి =సురెసము[ర మే, కాంచీకలాపమునకుక = మొల(తాడుగాంగలు 
ఓ bag 

కాల్శలద్వీపమునకు, అధీశుండు-అధిపతి. 

తా. చలించుచున్న న్మేతములుగల దమయంతీ ! శతువులందు దయార 

హిత సాన ఖడ్డము చేతియందు. గలవాండై, క ౦0డచక్కెెరవలె6 వీపయినపలు 

కులుగల యూరాజు సురాసము[ దము చేయ బరివేపిత మెన శాల లీవ్వీపమును బరి 
ల జా —- 

పాలించును. 

కొ. ఆసవజలనిధినాయకు 

వాసవసన్నిభు విశుద్దశీవంశజు నితని౯ా 
థి 

వాసికి నవతిలసువమునో 

నాసికి యెదిరింప వశమె * నరనాథులకున్, 67. 
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టీ. నవతిలసుమనోచానికి=నూతనమయిన నువుపూవునంటి నాసికగల యో 

దమయంతీ! ఆసవజలనిధినాయకుక్ =సురాసము[దమునకు విభుండయినవాండు 

న్కు వాసవసన్నిభుక్ = దేవేందునితో సమానుండైనవాండున్యువిశుగ్థవంశజుక్ = 
నిర్ణాలవంళ మందు బుట్రినవాండును నగు, ఇతనిక్=-ఈరాజును వాసికిక = 

క్రీ రవిషయవై, ఎదిరింపక్ =మార్కొ-నుటక్షు నరనాభులకుక్ =తక్కి.నరాజు 

లకు, పళ మే=తరమగనా? 

తా. నువ్వుఫువ్పువంటి నాసికగల యోదమయంతీ ! సురాసము|చాధథెపతి 

యును నిందసమానాడు నిర లవంశసంభవుండును నగు నితనికం గీ రియందు 

నృపాలకులు సాటిచెందలేరు. 

ఉ. ఈనున నేకహేలన మశహీనురుం డొక్క_రుం డొక్క_వార్జియా 
పోసన మెత్తుచో దిగులు శ వుట్టి పయోనిధిపంచకంబు సం 

(తానము నొందునఫ్లు 'మొగశేతిప్పనియంబునిధాన మెద్దియం 

దొసవపాన కేళి. గొనిశీయాడు మతేండును నీవు నెమదిన్. 

టీ. మహీసురు. డో 'క్క_రుండు=అగ స్త శ్రమహాబుషి.), ఈసనునక్ = కోపము 

చేత, ఏకహేలనజజఒక్క లీల చేత నే, ఒక్క_వార్జిక్ =ఒక సమ్ముద మును, అవలగా 

తాూరసముదమును, ఆపోసనము ఎత్తు చో౯ = తావునప్పుడు, పయోనిధి పంచ 

కంబు=లేక్కిన యైదుసము[దములును. దిగులు, ఫుట్రి=ఛభయపడ, సం. తాసముజు 

భయంబు, ఒందునపుడు=పొందుచున్న సమయమందు, అనలా నగస్తు న 

డుప్పుసము[చమును చఛానముచేయలాం. జూచి తక్కినసము[' వనము అన్నియును, 

ఉప్పుసము[దంబు నే పానము చేసీనవానికి శీ రాదిసము[ద్రంబుల మగుమము 

చానము చేయుట యెంతపనికి యని భయమొందుచుండ౯-గా నని భావము. 

ఎద్ది= ఏది, మొగతప్పని యంబునిధానము= పౌరువమును విడువనిసము న మేదో, 
అనం-గాం దక్కిన సముదములు భయపడుచుండంగా నీసురాసము[దము భయ 

ముచెందలేదని భావము. “న నురాంవపిబే”” త్తని నిపేధమున్నది కావున విప 

స త్తముండయిన యగస్స్ఫు రండు సురను బానముచేయలే(డని నిశ్చయించి యా 



ప-69,70) పంచమాశ్వాస ము. ర్7ర్ 

సురాసము[దధ మెంతమా[తమును భయంబు చెంద లేదు. మ 

మందు, నెమడిక్ =నిండుమనంబుతో, ఆతండును, నీవును, అససేలిక్ = సు 

రాపాన క్రీడ, "నియాడుము= సన్న లింప్రుము. అనయా నీవారాజకుమారునితో. 

గూడ మద్యపాన క్రీడ సలిపీ యానందింపుమని భావము. 

తా. ఓదమయంతీ ! అగ _స్య్యృమహాముని సము[ద్రమును చానము చేయుటను 

దక్కి_నసము[దంబులన్ని యును భయంబుచెందినవి కాని యేసురాసము[దమెం 

తమా[ఠతమును భయంబువెంద లేదో Sh స నీవును నారాజేం 

[(దుండును సంతసము దీరునట్లు మద్యపాన నీడ సలుప్రుము. అలం. వ్యతి రేకము, 

క్ర ఏలాల తాగ్నహంబుల 

బాలా ! విహరఠింపు మోనృశీపాలునితోడక౯ా 

వోలార సమయ నాగర 

వేలావనముల నిదాఘ+ వేలాదినముల్. 69 

టీ. చాలా=ఓదమయంతీ ! ఈనృపాలునితోడక్- = ఈరాజేందునితో, 
ఏలాల తాగ్భృవాంబుల= ఏలకిలతల పొ దిరిండ్లలోను, హాలా...ననములక =హాలా 

రసమయ సాగర=సురాసము[దమునకు సమిపమందున్న, వనములక్ = తోంటీ 

లందును,ని దా ఘవేలాదినమ ల్ = వేసవికాలపుదినములతో, వివారింప్రుముజ సంచ 

రింపుము. 

శా. ఓదమయంతీ ! నీవీనృపాలునితో. గూడి వేసవి కాలములందు, ఏలాల 

తామంగిరంబులలోను, సురాసముదమునకు సమిపమందున్న తోంటలయందు 

ను సంతసంబున వివారింపపచ్చును. 

వః శాలృలిగుల లాంఛితం ,బెన యమహాద్వీ పంబునకు దీపంబు. 

నుంబో లె నోపధీల తాజ్వాలాక లాపదీపితనభ ః| కోడంబును, 

జూడామిళ జ్ఞలదక జ్ఞలంబును, నగు[దోణాచలంబు నీకు వివ+శి 

రస్థానం సాక సరస సారసకోళ మృద్వి యాతని నుద్వా 

వామ్ము గమ్ము. 70 



ర్76 శృంగార నైవధము [ప-71, 

టీ, శాల్మలిగుల్మలాంఛితంబు= శాల్మలిజాద చే నొప్పుచున్నది, ఐనయమ్మహో 

చ్వీపంబునకుక్ =అయినట్లి యాశాల్మలి ద్వీపమునకు దీపంబునుంబో లె౯్ జదపీప 

ముపలె, ఓవమథీల తా... [కోడంబును-ఓపషథీల తౌ=ఐ మృత సంజీ విన్యాదులగు నో 

వధిలతల మొక్కా, జా(లా= కౌంతులయొక స, కలాప=సమూవాముచేత, దీ 

పిీత=[పకాశింపంజేయ(బకుచున్న, నభ 8|క్రోడంబును=గ గనమధ్య భాగము గలది 

యు, చూడా... కళా లంబును_చూడా= శిఖర ములందు, మిళ త్ =సంకమించి 

యున్న, జటప= మేుఘంబులనెడి, కజ్ఞలంబును= కాటుక గలదియు, అగ్నదో 

ణాచలంబు=అయినట్లి వోణపర్వతీ ము. నీకు విహారస్థానంబగు( గాక సరస... 

మ్నద్ని౯ -సరస= సుందరము లై న,సారసకోళ =ఐపద్శములస లె మృద్వ=మృదుప 

యిన శరీరము గలదానా! ఈతనిచే ఉ ద్వాహమ్యు కమ్ము = ఎండి యాడుము. 

అలం. రూపకాను పాణిక మైన యుశక్వేక్ష. 

ఈ. నావుడు లో చనాంతముల + నవ్వె విదర్భతేనూజ దాన ను 

కాం మయ్యె నాన్ఫపతిశేవె ననురాగము లేమి యసఫ్హు ఇ వా 

గవి విమానవాహకతతి౯ $ సడవించెను వేజు మయొక్క_ప్ప 
థ్వ్వరుం డున్నపట్టునకు $ వేడుక యుల్లమునం దలిర్పంగన్. 

టీ. నావుడు౯ = సరస్వతియిట్లు పలుకగా నే, విదర్భత నూజ=దమయంతి, 

“లోచనాంతములక్ = నే తౌాంతములచే, నవ్వెల్, చాన =అనవ్వుట చే, ఆన్ఫ 

పతిపైళ = ఆరాజేందునిపె, అనురాగము=| పేమలేకపోవుట, ఉ ద్భావితము= 

ఊహింపంబకినది, అయ్యెన్, అనగా దమయంతియిట్లు నవ్వినతోడ నే యా 
లశాజునువరింప నిష ములేనట్టు సరస్వతి తెలిసికా నెనని భావము, అళ్హు=ఆసమయ 

మందు, పూ బడసరస్వతి, విమానవానాకతతిక్ష = విమానమును మోచువారిన్సి 

వేడుక,ఊ" Seen తలిర్ప(గ౯ =చివురొ తగా, వేజిఒక్కొ_ 

పృథ్వీపరుండు= వేటొకరాజు, ఉన పషునకుక. ఆడాన్న గ ల మునకు, నడపీం చెను. 

శా. సరస్పతి యిట్లు పలుకల౫ా విని దమయంతి లోచ్నాంతముల చేత నవ్వె 

ను. సరస్వతియదిచూచి మనంబున వేడుక యుస్పతిల్లునట్లుగా మజీయొక 
రాజాచెంస్కు విమానవావాకుల నడపిం చెను. 
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వ. ఇట్లు నడవించి -కాశ్టీ కిరపంకనిభలగ్నజనానురాగుండును, శీ 

ఖండ లేప నె నై పథ్యమయ దిగ్విజయ కీర్తిరాజి రాజద్భుజుండును, 

నగునమహీ భుజునిం జూపి. 72 

ట్. ఇట్లు, నడవీంచి, కాశీ ర... రాగుండును -కాశీ రపంకనిభ = కంకుము 

పంకమిష చేత, లగ్న= సంగమించియున్న, జనానురాగుండును= (పజానురాగ 

ముగలవాండును అనలా నధికముయినజనానురాగము కలవాడని భౌాపము, 

(శీఖండ ... భుజుండును- (శీఖండ లేపవై పథ్య్వమయ= చందనానులేపనమనెడియ 

లంకా? రూపమైన, దిస్విజయకీరిరా జి = దిగ్విజయ మువలన( గలిన యళశస్స్న 

మూవాముచే, రాజత్ = (పకాళించుచున్న, భుజుండును=బాహ: వులు కలవా 

డును= అనలా దిగ్విజయంబుపలన6 గల్లిన కీరిని జందనానులేపంబుగా శరీరంబున 

ధరించినవాండని భాసము, కీర తెల్లగానుండును. కాన చందనంబుతో స౭పోల్న( 

బడెను. అనురాగ మెద గానుండును గాన కుంకుమపంక ముతో, బోల్చంబ'డెను.అగు 

నమృహీభుజుక్ = అయినట్టియా రాజును, చూపి, అని చెపద్యముతో నన్న యము. 

క. వీవీంపు సరో జేశుణ 
యిత్వుర సాంభోధిజలపశేరీతం బగునా 

ప్రకుద్వీపంబున క 

ధ్యతుం డీరాజు చెలి సశహా సాతునకున్ 73 

ట్ర్, సరో బేక్షణ=పద్మ ములపంటి సే న్యతములు గలయోదమయంతీ ! ఇకు.. 

కన te ఇతంసముదమ యొక్క, జల =నీటిచే, fe 

చుట్లు కొనినది, అగునాఫ్లక్షద్వీపంబునకుక్. = అయినట్లొస్ల ఫ్లకద్చీపమునకు, ఈ 

రాజా, అధ్యతుండు = అధిపతి సహాసాత్యునకుక- =  దేవేందునకు, ఇెలిఆ 

స్నేహితుడు. 

తా. ఓదమయయతీ ! ఈ రా జేందునిం జూడుము. ఇత. డితంసముదజల 

ముచే నాపృతమయిన ప్లక్ష ద్వీపంబున కధిపతి, చేవేందునక న్నేసితుండు. 

ఇతని పరించుట యం క్తము. 
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578. శృంగారనై వధము [వ_74. 

ఉ. పొంపిరి వ్రూవ్రుభ క్రీనీరుశపూటలు రాతులు శీతభాను ద 
రింపక యాకగింపండు విశశిష్టత ఏండు భోజించుగాక వం 

చింపక యితనుండియును శ జేశియ నీవద నేందుబింబముకా 

సౌంవెసలా గా దనకుం శ జూడంగ నబు టు దర్శ రా(తులన్. 

టీ, వీండు= ఈ రాజు, విశిష్తతక =గొప్ప(వతము చే, పొంవిరివోవుభ క్రిక్ = 

ఎడ తె౫ నిభ కీ చేత, ఇరుపూంటలుక్ = ఉదయమ ధ్యాన్నా కౌంములందును, 

రా(గులుజర్మాతులయందును, శీత భౌనక =చందుని దర్భింపక = దూూడకుండ, 

ఆరగింపయ=తి:నంపు, చేడియ=ఓదమయంతీ, సొంపు ఎసలారలాక = సొంపు 

వెలంగునట్లు గా, చవక కొ =ఆరాజానకనుట, నీవద నేందుబింబరు- "= నీవననచం 

(దబింబమును, చదూడంగక అబ్బుటక = చూచెడిభాగ్య మలవడుటచే, ఇంత 

నుండియుక్ =ఎఇం మించ, దర్శరా తు ల్ =అమావాస్యర్నాతులందు సైతము, 

ఏం చింపక =(వతి భంగ ముచే.కొనకుండ, భుబజించుగాక = తినులాక. ఓదమ 

యంతీ ! ఈరాజునకు “ చందుసిజాడకుండ భుజింప ”” న నెడి వతము కలదు. 

నీ వితెని ఐరింగు వేని నెల్లప్పుడును నీముఖచం|దునింజూా చుభొగ్య మలవడుశు; దాన 

యమవసవిశలందు _సెతిము (వతభ౦గము చే సీకొనకుండ భుజింపంగలడు. చం 

(ద్రుని మిఎచిననీవదనంబును జూాచియే భుజించునని ఫలి తార్థము. ఈచెప్పుటచే 

దమయంతిపదనసౌంసర్యము నిరుపమానం బని “తెలియపచ్చుచున్న ది. 

తా. ఓదమయంతి ! ఈరాజు నిండ్రైనభ క్రి కలవాడ చం(దురిల జూడక 

యన్న ముభుజింపంని (నతీముప ట్రైను. ఇకమీద నీవదనచ్మందు+ జాచుచుండును 

శాన నమావాస్యరా(తులందు( గూడ ([వకేలోపఘ లేకుండ భుజింపంగలండు. 

న, ఇ ఘురసోదధి వేలావిహారంబును, బతు శాఖా(పేంఖోళన క్రీడా 

వినోదంబును, వివె+*శాపులిన వేదికా (ప దేశ పర్యటవంబును, 
వమునంబున కింపు వుట్టపంగలయనవి. ఇవేనిం బరి గహింపు 

మనిన నాసరోజావీ వై రాగ్య్గరూతుంబు లగుఏీత్ష్స ఇంబుల 

నతని వీవ్నీంచె. వాణీగుణోద యోణీకృత పాణివీణా ని క్వాణ 
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యగువాణి యన్నీలవేణితలం వెజింగి యఎసస్థలస్థిత సమాన 

విమానదండు లగుపురుష పకాండులం బదండు పదం డని 

నడిపించి జంబూవన్వప భూపాలలోక ౦ బుం గదియించి. 78 

టీ. ఇకు ..విహారంబుగు- ఇక్షురసోదధ్ = చెంకురసపుసము ద ముయొక్క_, 

వేలా=తీవ బులంశు, విహారంబును= వివారించుటయును, స్ప క్ష... విగోదంబును- 

ప్లకు శాఖా=జాప్పికొనుంకు బంఫెంపంబడిన, (పేంఖోళ న=జఉ య్యెలయొక్క 

(కీడా=ఊోంగుటయ నెడ్సి విశోదంబుుు= ఆటయునువిపాశా .. . పర్యటనంబును- 

విపాళా=విపాశా దియొక్క_, పులినవేదికాపడేశ = ఇసుకతిన్నెల ప దేశముల 

యందు, పర్యటసంబుశు=విహారంబుక్కు మనంబునకుక్ , ఇంపు = సంతసము 

ఫుట్రైపంగలయపి ఇ కొలిగింప(౫లవు. ఇతనిక , పర్శిగహింపు ము= పెండ్లి యాడు 

ము, అనినక్ =అు సలు యా ఆసకోజాకీ =ఆవమ మంతి, వై రాగ్యరూక్ష్యం 

బులు=ఆసవేమివేశ పరుషములమునవి, ఆగు, వీక్నణంబుంక =ఆయిశఛచూపఫు 

లచేత, అవత క = ఆరాదిను, వీక్షీంచెవ్ = చూ చెను. వాణీ. ..నిక్వాణ-వాణీ= 

వాక్కుయొక్క, గుణోదయ = మాధుర్యాదిగుణోత్స త్తి చేరను, తృణీకృత= 

తిరస్క రింప(బడుచున్న, పాణివిణా= చెతియందున్న వీణయొక., నికొ(ణ= 

ధ్వృనిగలిగినది - అనయా వీళాధ్ననులను దిరస్క_రగించువాక్కు_ గన్లీన దని భావ 

ము. అగువాణి=అబినసరస్వతి, అన్నీ లవేణికలంపు = ఆదమయంతి యభిపా 

యము,ఎ 20%,అుస.. పవండులుతాఅంన, లెఆభుడి జశిరస్సులందు, స్థితే =ఉాన్నట్టి, 

సమాన =తుల్బ “వు విమాననండులు = పల్లకీవండిగలవారు - ర. సమముగా 

మోచుచుక్నువారనుట్క అగు పురుష పకాండులక్- = అయినట్టి వావాకులను, 

పదండు, పవండు అని, నడిపించి, జంబూద్పిపభూపాలలోకంబుక = జంబూ 

ద్వీపవాసు లగుం"జసమూవామునుు కదియించి= పొందించి. 

ఉ. నేశెటిదివి నేలుధర శణేవర ముఖ్యులు పీకె కంకు యు 

న్నారు మనోఎథఎబులు మశనంబునంచాయక సంచరింపంగా 

నీవజప త్తి నేత యొ! 'శీనికా వరియింపుము వీరిలోన దె 

"త్యారి 'మయనిందిర్యక [యం బరినందితచి త్తవృ త్తి వె. 76 



ల్80 శృంగారనె మధము [ప-77... 

ట్ర్, నీరజపతేత = పద్మదళములపంటి నేతను లుగల దమయంతీ! వీరె= 

ఈకూర్చున్నవారె, చట దివికా =జంబూ ద్వీపంబును, ఏలుధరణీపరమ:ఖ్యులు' 

=పరిపాలించుచున్న రాజముఖ్యులు, కం్యు=చూచితివా ? మనోరథంబులు = 

శోర్కు_లు, మనంబున =మనస్సునందు, పొయక = విడుపక, సందకంపలాక 

=వివారించుచుండ గా, ఉన్నారు, ఆనయా సర్వ కా లంబులందునునిన్నూ పరి ం౦పవ 

'లెనన్నకోర్మి_తోనున్నారు. వీరిలోనక్ , ఒకనికా, పరనందితిచి క్వాషృ త్రివై = 

సంతేగించుచున్న చి _క్రివ్యాపారముగలదాన వై దైత్యారక్ =విస్గువును, ఇంది 

ర్మక్రియక =లక్షీ దేవివలెను, పరింపుముజ ెంక్రియాడుము. 

తౌ. పద్మష్మతములపంటి నేత్రములు గల దమయంతీ! క గార్సుంశినవారు 

జంబూ దీ పనివా సులగు భూపాలకులు, మనంబున నిన్నూ వరంచుకోరికి వదలకుండ 

నున్నారు. కావున వీగిలోనొకని లక్షీ దేవి నారాయణునింబో బె సంతోషి ంచిన 

చి త్రముతో పరింపుము. 

క. సుందరి ! జంబూద్వీపము 

నందలిభూపాలసముదశేయంబును ౦కే 
అష పాం దొప్ప ధరణి (వాలిన 

కందర్పజగ ౦బు వోలె $ గడు నొప్పా శెన్, 77 

త్. సుందర =ఓదనముయంతీ! జంబూద్నీ పమునందలిభూాపాల సము నయంబును 

=జంబూద్నీ పమందున్న రాజసమావామును, కంకే = చూచితివా ? పొందు, 

ఒప్పక్ ,ధరణిక౯ =భూమె, (వానినకందర్పజగంబువో ల౯ = మన్న థలోకము 

వలెను-అందటును మన్మభులవలె ననుట. కడుక్ =మిక్కిలి, ఒప్పారెక్ = 

"కాళించెను. 

తా. ఓదమయంతీ ! జంబూద్వీపనివాసు లగు నీరాజలోకమును జాతి. 

చా? భూమి కపతరించినమన్మ థ సమూవామువ లె. దనరారుచున్నది. 

"తే. దీవు లాజును దనుం జుట్టుం $ దిరిగి కొలువ 

దీవులకు రాజు నేరెటిశదీవి యొప్పు 



ప_78,79.] పంచమా శ్వాస ము. త్రికే 

మేరుకె లాసగిరులు బంశేగారుగొడుగు 

ధవళనరణానురం౦బు నై శ తనకు దనర. 78 

టీ. దీఫుంకు ౦౩జా=ఆ సృ దీవులకు నధిపతి యగు, నేలెటివీవి=జంబూద్వీపము, 

దీవ్రులాటుకు=ఆబుదీవులును, తనుక్ =జంబూద్వీపముననుట, చుట్టుక్ , తిరిగి 

కొలుసక = నేవించుచుండణా, మేకుకైలాపగిరులు = మేకుకైలాసపర్వత 

ములు, బంగారు సెచుగు=క నక వృత్రమూొతు, ధవళ వర చామరంబుశు-ఐి= = తెల్లని 

మేలివింజానురియు నె ,తనకుక = నేరెటే దీవికనుట, అమరక = ఒప్పుచుండలా, 

wo వెలయు చుంశును. అనగా రెజులకు థ్యతచామరాము లుండవ లెను. 

రౌ వెవపం ఛూద్నీపము కో మేరుపర్వుతే యు గొడుగు గాను, కలా 

యు తెల్ల నవింజాన రాను (ఒకా శించుచుశ్న పని భెౌసము, 

తా. ఓవను మంగ! వ్వ ములాజింటికిని రాజై నజంబూద్వీపము వనకుంజుట్టు 

స్ట. సవ బులు బనిశకొలు మచుండ౯గా, మేరు * క లా సపర్సతే ములు భత 

సస పయ తినరుచుంపలగా6 (ఒకాశించుచుండునుం 

ఉ. ఓవనితాలలామ ! లనేణోదధి చ(కపరీత మెనయా 

దీవికి రాడజంబువు (పీదీపితలాంభన మన్న%౦బుశతా 

ఖాంలీ ' వేలి మాడెకి కు$సోఫలముల్ గని వారణంబు లౌ 

గావని ఎం దెముల్ సజువతేగా గమకింసఘురు సిద్ధదంపతుల్ , 

టీ. ఓనని తాలలామ = ఓ వమ మంతీ! లపణోవధిద కపీతయు = వలయాకార 

ముగా న. ముచే నావృత ము, ఐనయా దివికి౯ా జు అయినట్టి 

యాద్విపమునకు, రాదజంబువు=ఆ జంబూవృకృమ్సు సదీపిఠలాంభనముజ[(పకా 

శించుచున్న చిన్నాయ్యు అన్నగంబు శాఖావలిక =ఆ జంబూవృకృము కొమ్మల 

సమూవాములుందు, హు గ మహా హాఫలముల్ ఇ(వేలాడుచున్న 'పెద్దపం 

డ్ర్లన్కు కని=మాచ్చి స ద దంపకుల్ జ=సిద్ధద్వంద్వంబులు, వారణంబులు = ఏను 

' గులు, “ఓక, కావు అని, సందెఘుల్ వటజటువంగాక  గమకింతురు = పందె 

'మువే ముప (బయక్నించుచుందురు. అరంగా నాకంబూవృక ము కొమ్మ 
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లందు (వేలాడుఫలంబులను -గాంచి యవి ఫలములని క్రొందటును, కా కోనుగు 

లని కొందలును, పందెములు వేయయచొడ క. ఈవెప్పుట చే నాజంబూఫల 

ములు గజములంత లేసి యున్నవని ఫలితాల పము, 

తా. ఓసుందదీ ! ఉప్పుసమ్ముదముచే6 జుట్ర(బడిన యాద్నీపమునకు, జం 

బూపృక్షము గొప్పలాంభనము. ఆపృక్ష పుకొమ్మలందు (చేలాడుఫలములను జూచి 

సిద్ధదంపతు 'లేనుంగు లని [భమచెందుచున్నారు. అలం. (భా9ంతిమగ్లు.) 

వ. కంబుకంఠి! జగదలంకారం బగుజాంబూనడంబు తినకు జం 

శాలజూలంబుగా జూంబవ[ దవ౦౭* న ప సాత్ 

రంబుగా జంబూసరిత పైనా జంబూ. ₹పంబునందుం 

(బవహించు. ఈద్వీపంభున న నెంతయుం 

(బనిద్దు లగువసూధా కాంతులు ని న్నంతిరంబులం గోరి వీరె 

సభాభ్యంతరంబున నున్నవారు. విమతేయాపలి మౌాళివతం 

సతమాలమాలిక్ న్నీ నీలనీ షలతేమతే మక పక రతిస్క_గ భాస్కరు 

లగువీరియం దొక ,_రునియ(దు నీజెందంబు కందళితానందం 

బయ్యె నేని, వాని. జూపుము. అభూసాలకునికుల బలావార 

శూర తావివేక వై భవంబు లభినర్జించెద ననిన నళ్చోల శాలి. 
నళవశంవద య వదనా:వి స్తం వంచి యూరకుండె. 

అ ట్రున్నం గాంచి విరించిపట్టపు దేవి బుజ్జగించి యాలజ్ఞాన 

తికి నుజ్జయినీవల్లభుం జూపి యి ట్లనియె. 80: 

టీ. కంబుకంగి= శంషఖిమువంట్కంరము గల దమయంతీ! 2:౫ దలంకారంబు= 

లోకంబున కలంకారభూరేమ్యు, ఆఅగుజాంబూనదంబు = ఆయిన బంగారము, 

తనక్ =జంబూనది కనట, జంబాలజాలంబుూగాక = బురద సమూపహాముకో. 

గా జూంబవ్యదవంబు = చాడుప ండ్డరసమ్యు సుధామధురాంబుపూరంబు = 

యముతమువ లె నున్న తియ్యనినీరపూరము కాంగా, జంబూ సరిత్స) వా 

వాంబు=బంబూన దీపవాహమ, జంబూ ద్వీపము న నందు, [(పవహించు€ = పా 



ప_81.] పంచమా శా సము న్రిలి 

ఆుచుండును. ఈదీీ(పంబున, అంత రాంతేరంబులక్ = అ. షచోట్లను, ఎంత్ 

యుక =మిక్కి_లి, (పసి సిద్ధులు= | పఖ్యాతి కాంచినవారు, ఆగువసుధాకాంతులు= 

అయినట్ట రాజులు, నిన్నుక్ , అంతరంబులక్ = మనంబులలో, కోర = అ పేజ్షీం 

చ్చి వీరి, ఈసఫాభ్యంతరంబునక్ = ఈసభామధ్యమందు, ఉన్నవారు, విమ 

త... భాస్క_రులు.-విమత =శతువులయొక్క_), యౌసత= త్రీ సమా వాముయొ 

క, మౌాళి=శిరస్సులందు, నతేంస=అలంకా రమలుగా నుంచుకొన్న, తమాల 

మాలికా =తేమాలపువ్పములనెడి, ఆనీ నీలత్ =[పకటితమగుచున్న, నీలకభు=క 

డునల్లనిితేమః[పకర = =-చీ/కట్ల సమావామును, తస్కరజ=నళింప( జేసెడి, భాస్క_ 

రులు= సూర్యులు, అగువీరియం దుక = అయినట్టి యీ పురుషులయందు,2 క్కు_రుని 

యందుక్ , అనంగా శతు న్ర్రీలకు శిరోభూవ ణములుగా నున్న లేమాలప్రవన్నమా 

లిక లగెడి చీకట్లను నారింప నూ ర్యునివంటివారనిఫావమ . ఈశెప్యట"ే వారు 

శ తువులకు మృత్యురూపు లని ఇత నీడందంబు కందళి తానందంబుజ 

మొలక లె త్రినియానండము కలది, అయ్యుక్ వీని = అయినచో, వానిక్, 
చూఫ్రుమ , , అభూపాలకుని... నై భపవంబు--అభూపాలకుని = అరాజయొక్ళ, 

కుల=వంశేంబును, బల=స సత్వ మును ఆచార=[పఐ ర్తృనమును, శూర తా= = క "ర్యం 

బున్కు వివేక వై భపంబును=వి వేక సంపదను ) అఖివర్డి ౦ చెదను= తెలియ(జేగాదను, 

ఆనినక , అభ్బాల=ఆదమయంతి, శాలీన తావశంపదయై = లజ్ఞాసశు రాలయి, 

పద నార విందంబు = ముఖపద్భమయు, పంచి, జఊోరకుం డెక్ , అట్టున్నక్ =అ ట్గుం 

డగా, కాంచి, విరించిపట్ట పుడేవి= సరస్పతి, బుజ్జగించి = లాలించి, ఆలజ్ఞాఐ 

తికిల =నిగుపడుచున్న దమయంతికి, ఉజ్ఞయినీపల్లభుక్ = ఉ్జాయినీపురాధిపుని, 

చూప, ఇట్టనియెన్. 

నే. సవిభలీలావనీన్థా యి $ శంభుమాళి 

చంది కా ధాతకలభాత $ సాధజాల 

యుజ్జయిని రాజధాని యోకీయుత్సలా క్షీ 

భావసంభవనిభున కీశగూవిభునకు. 81 
టీ. ఓయుత్సలాతీ, =క లుపపంటి నే[తములు గల దమయంతీ! భ వసంభన 
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నిభుంకుకొ = మన్య ునితో సమానుండేన, ఈఘూావిభునకుక = ఈరావానకు 

సవిధ ... జాల సమిపమందున్న, లీలాననీ=ఈ ద్యానవనమునందు, స్థాయి 

నిననెంచియున్న, శంభు=శంకరునియొక్కొ_, మౌళి = కీటమందున్న చందుని 
యొక్క, చం(దికా= వెన్నెలచేత, ధత=శ్నుభప పజుపంబడిను కలధొత:= నుప 

ర్ధమయమైశ, సాధజాల = మేడలసమూ హాముగల, ఊజ్జయిని=జ జ్ఞ యిఏనగర 

ము; రాజధాని=| ప ధాననగరము, 

ఓఒీదమయంతీ! మవ న్మఘునితో స ఘు గోవ యా రాకేందునకు, సమోప 

మందున్న యుదా ద్యానపనమందున్న యీశ్వరుని శిరోభాగమందున్న చందుని 

కాంలిసంతేతుల చే సహ. బంగారు మేడలుగలయ శరం ఫె (పధౌన 

నగరమై యొప్పుచున్న గి 

ఉ, వాన. శంకరుడి $ ఇ తత్సురి నాగ్యకిీీట దం నే 

ఖా నుత వృష, నున న్మథన$ీ వాంకురము కొ సృృజియిచు: గామినీ 

కాముకభారసీవుమే ఎక 9మువప రను నిసేవాం శ శక 

యేముజికి౯దహిం చె నిట్ లేక్షణవహ్ని 6 దవీయ దేహముక్. 

ప్, తామరసాక్షీ =పద ములవంటి నే తేములు కొలనమయంతీ ! శంకరు. 

డు= ఈక్చరుండు, తెత్చురిక = అయుజ్జా బమునియందు,కిరీట .. వృష్టి --కఏట సంద్ర 

రేఖా= కుటమందు- ఇంచకలయొక్మ్క_, అమృతేవ స్టిక్ = అమృతవన్ష ము 

చేతను, కామినీ... పట్టరు కామినీకా ముక = యువతీ యు వజనము మొక్క, 
భాఎనీమ సులకంచు ఎపట్లరు = అంతరంగ ప దేశ ము అనెకి సంశేకే స్థం మంందు, 

మన్మథనవాంకురముల్ =మర్శథప్రాను ర్భావ ములను, సృజియింమక =కలిగిం 

చుచుంశు. అనలా నూయి కి సమాపముర శంకరుం డుశ్నాడనియు నత 

నికి శికోభూషణమై వెలయు. చంద రేసుగాండి యమృరేు గుకియించు 

ననియు, ఆయమృతే కిరణవర్ష యు చేశ నాస్రుకుంముకు కాయ) కొ ఘపలకు 

న ఫోద్దీపక మగుచున్నదనియు భావము. చందికలు మశ ,థసంతాపము వఖ్ళి 
సరి షస (పరము; పూర్వము శంకరు(కు మన్శ నుం రు నిప్పుడు 

శరళ్చం వచం, దోళల'చేం వక్పురవా గుస మక్కథ పా ఏర్పానసు కలిగి చు 



ప-రితి.] పంచమూా శ్రా స ముం కశత 

క క య టచే నీశ్వరుండు మగుడ మక్ళ్శభురి సృజించుట స్పస్ట్రమగుచున్నది. ఇట్టివా6 

డనే = ఇటువంటివాణడైన యీశ్వరుండు, నిటలేక్ష ణవహ్నీ ౯ = ఫాలనేత 

వహ్ని చేర, తదీయ దేవాముక్. = ఆమన్మభునిదేవామును, ఏమిటికి౯ , దహిం 

చెళ్ =ఎందచులకు వవానము చే సెను. అకా దన శిరశ్చం[ద చం(దికలచే మగుడ 

(బదికించుచున్న యీశ్వరుండు ఫాం చేతయుచే మదవదేవాము చేల దహిం 

చెనో తెలియసన్నాది. అవలగా వేలకొలంది మన్ను లుదయించుటచేత, నిహ్స 

లముగా నొవ్కాని దహించెనని తెల్లమగుచున్నది. అలం. విగో ధాభెసము. 

తా. ఓవమయంతీ ! శంకరుయ తన తలయందున్న చరదునియమృతవృ 

కప్పి చే యు.౧యువజనుల మానసములందు మవ ఫపామర్క్భాపమును గలించు 
లు ఆశీ ౧ 

చున్నాయ. మిగుల నిట్లు సృజించు చుగ్నశంకరు డెంపుతకయి మశ్మ 

థుని గోంచెకో తెలియకున్నది. 

తే. వెలది నీ జేబునుడనిశవికియందు 

వశము ఎలుగంగ సతు లాత్మశవిభులతోడ 

బాహ్ళాననవీథ్ కాస్థాయి$భ గమూాళి 

ఛాలహారి శాంక కోమల పభ లరాజ్ఞ . 88 

టీ. 'వఎంది=చమయంతి ! వీయు= ఈ గిజా, ఎలునుజ్జనినీటియందుక్ =పరి 

పాలించు మన్నయుజ్ఞయినీనగర మందు, బా క ప తం 

టభాగమందుక్ను, పనవీఖ కె =డూ ద్యానవనమందు, స్టౌ యి=ఉన్న ట్రైభర్ల =శంక 

రునియొక్క_, మాళి=శిరస్సునందుక్న , బాలవారణాంక = లేత్చం[ దునియొక్మ, 

కోమల= భూతీనము లైన, ప్రభ లయాజ్ఞ ౯ = కాంతు లయానతి చేతను, నతుల= 

క్రీ లు, ఆత, నిభులతోడకా =తమపతులతో, అబుళంగక్ వెజకురు=ద్వేసిం 

పభ యపడుచుందురు. అనంగా సంతతిమును శంకరు౨ శిరశ్చందచం దిక లతి 

చమశోసారముగానుండి మన్మ థోద్దీపకము లగుచుండుటచే నట్టిసమయములందు 

భర్తృవిమోగము సహింప సమధ్ధురాండు శాక భర్త లెక యప రధ ములు 

చేసినను సహీంతు'కే కాని కోపింపశోపరు. అనంగా దమయంతీ! నీ వీకని విం 
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తువేని సర్వర్యాతులందును మనోహరము లగువెన్నెలలో వివారంచు భాగ్యము 

లభించు నని భావము. 

తా. ఓదమయంతీ! ఈరా జేలుచున్న యుజ్జ్ఞ యినియందు6, నత్చురంబు 

నకు సమిోపమందున్న పనములోనున్న శంక జనకం ననున్న చాలచందుని 

చందికలు_ వెలయుచుండుటచే న్తీ లు తమభ ర్తలతో వివోధంప భయప 
డుచుందురు. 

ఉ. యాచకకోటి యోతనియుీదారత చే వేరి సమృద్ధినొంది యా 

చా చరణంబు వీ కొనిన మాత శ లముచ్చటం సంది దేవతా 

నై చికియు౯ నుర(దుముము 4 ని నై *గుణన్యసనంబులం బయ 

స్పేచనలీలం బల ల్ల వభుశేజ్మోకియం దీక్సు మిథః పసంగతి3 . 84 

టీ. ఈతనియు దారత పేరి రిక్ =,ఈరాజుయొక్క_ 

యాచకథతోఉి=యా ఐక సమూవాము, సమృద్ది = సంపనను 

నగా సంపన్ను రై, యాస్థాడరణంబు = = యయా డనాపృ త్తి, ని నినయాత్త్మ 

లక్ =విడిచి పెట్టిన మనస్సులతో, ముచ్చటక పొంద౯ = సంతుష్టు లై హ్ 

డంా- అనగా తం మహాసంపన్ను లై యుండుట చేం గ పోరంకి స్తువు 

లేనివారై సంతుష్టాంతరంగులె యుండంగా ననిఫావము, దేపతానై చికియుక్ = 

కామధేనువును నుర; (దుమము= కల్పవృక్ష మును మిథః పసం తిక = కత స 

సాంగత్య ముచే. ఒకటితోనాకటికలిని యనుట, పయ స్పేచవలీలక్ =తినపాల వేం 

దడుపుటను, పల్ల వభుజ్మికియక్ వు చిగుర్ల ను క నె జగుణ 

వ్యసనంబులక__ నె జ= స్వాభావిక మైన, గుణ = చానగుణనుంసి వ్యసనము 

లక్ష్ జలఅతికతూవాలములను, తర్చుక్ జతొలంగించుకొనును. కామ గౌనుకల్ప 

పృక్నములకు దానగుణము స్వాభావికమైనది. అవి యర్ధులకు దాన మొనర్చ 

కుండ నుండ లేవు. ఈరాజు దాతృత్వము చే సమ _సయాచకులును సంపన్న లై లె 

సంతనీంచుచుండుట చే, గామ భేనుకల్పవృిక్తముల కధలే లేకపోయిరి. అం 

దుచే నవి యొండోొరుల కర్థులై (చెట్టుకు నీళ్ళు శాబలయును గాన) శామభే 

మవు తనపాలను గల్పప్పతమేన క. (ఆవు చిగుళ్లు “యును శాన) గల్ప 

దాళృ త్వాతి కయమువే, 

క్ ఒంది= పొంది, ఆ 



/ 
ప-85.) పంచమాశ్వాస ము. 587 

పృక్షయు కాను భేనువునకుం జిగుళ్ల చే నాతిఖృృము చేయుచు నిట్లు తిమదాన 

(పసంగంబులు నొండొరులయందు నెజపుచు దానగుణమునందు6 మక గల 

యత్యాస క్రిన దొలంగించుకొనుచుండెను. అకా నీరాజు దానగుణమువే 

మిక్కిలి (పఖ్యాతుండని pe న. 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈరాజు యాజకుల కమితములగుసంపద లొసంగి 

వారలను సంపన్నులను జేయలా చారు యాచబ్లాప్ళ త్తి పడ చి సంజుస్భ్రాంతరం 

గులె యుండ(దొడంగిరి. కామ ధనుకల్పవృక్షము బటు ₹నమకు యాచకులు 

లభింపకపోవుట చేతను, దమకు స్వ్నాభావికమెన దానమును జేయకుండ నుండ 

లేక ఫోవుటచేతను, దమలో. దాము యానక త్శ్్మును వహించ, కామే 

నువు పాలచేం గల్పవృక్ష్నమును డడుపుచుం చను. కల్చ్పవృక్షము రోనచిగుళ్లను 

చానికాహారముగా నిచ్చుచుం డెను. ఇట్లవి సమదానవృసనమును దొలగించు 

క్రొనచున్న వి, 

శా మోణీనాథుం డితే౦దు దానగుణవిస్సూ ర్తిం బ్రవ_ర్తిల్లంగా 

మాణిక్యాచలమెట్లునై కొనదొకో ₹ మాక ద్భుతం బయ్యెం గ 
ల్యాణి: నిర్వ సయంత్నసంపదుదరమో శద గత్వము౯ యాచక 

(_శేణీవర్టన దుర్యశోని బిడిత $ _వీడానన్ననుత్వమున్ . 85 
ట్రీ. కల్యాణీ!= మంగళ పదురాలవగు నోదదుయంగీ! ఇతండు= ఈ, వోణీ 

నాథుండు=రాజు, దానగుణ భై ప స (పవ రి 

నాక్ =ఒప్పుచుండ(గా, నిర్వ్య్యృ్యయ...ఉవ్యగత్నముక్ - నిర్గ న్టియ=వ్యయ 

ములేకపోవుటచే, రత్నసంపత్ =రత్నసన్ఫుగ యొక్క, ఉదయ =పరిపృద్ది చే 

తను, ఉదగత్న్వమక =ఊఉన్నలీమైన శిఖర యులు ౫. బీ యుండుటను., అనలా 

రోవాణపర్వతీము యా-చకులకు 6 దనశృంగంబులందున్న రత్నం నును బంచి 

యిచ్చుచున్నచో శృంగమలు తణీ(గియుండును. కాని యీరాజు సను స్టయా 

చకులక్షను ధననమృద్దు లొసంగుచుండుటంజేనీ యాశకులు లవింపకపోవుటచే 

రోవాణము తనళ్ళంగములందున్న రత్నములను వ్యయము చేయ లేకపోయొను. 

ఆందువలన శృంగమ.లు రత్నములచే నిండి యున్నతములె యుంజెనని భా 
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పము. యాదక...నిబిడతకొ-యాచక = యాచకులమొక్క, (ఆేడీ=పం క్షి 
- యొక్క, వర్ణన లేక పోవుట చేతం గలిగిన, దుర్వళః = అప పకీ ర్రిచేత, నివిడిత 

=దట్లయు -గావింప(బవిన-అనలగా మిక్కిలి అతిశయం చిన. అనలా నీరాజూదాన 

ములపెంపువే భూమియందు యాచకులను లేకుండంజే సెను. అందువలన యాద 

కులు లేకపోవుటవలనం గలిగడి గొప్పయపకీ రి రోవాణపర్వతమునకు పచ్చు 

చున్నది. అట్ట యపకీ ౫ గలుగుట నని భావము. [వీడాపవనమత్వముక =తనరత్న్న 

సంపదలు సర్వ్యయము గా నుండిపోవుట చేతను, యాచకులను జేరందీయలేక 

పోవుట చేశాను, గలుగు: గృుచే వంగి యుండుటను, మాణిక్యాచలము = రోవాణ 

పర్మతము-ఇ = మేరుశి;రముఐఅలోే నొకటి, ఏల, కె కొననొక = పొందలేవో 

చూకుక , అ మ్భుతింబామ్యెక వ గలిష ఎ చెడని అనలగా రోవాణప 

ర్వృతేము సము _స్త్రయాచికు! అకును రత: పసంపదలను బంచియిచ్చి తినరత న్న, ములను 

వ్యయ ము చీమల పోవుట'కే చట ను సర్ప నే వ-గివవయ్యు, రన్నప్వయము 

లేమిచే పాడనయ్యు నున్న స. ఇట్టు న. నిక్కియిుం.డుటయం. వంగి 

కొని యుండుటయు నను "ండయువిరునవశల చే మా కాశ్చర్యయు కలుగుదున్న 
ఖీ 

దని భావన, | 

తా. ఒవముయంతి' -ఈరాజు యాచకుల కపుో ముగా దాన వెంనర్బుచుం 

డయా మేరువు తవరత్నిసంపదలను యాచకులకు వ్యయ .ుు చేయ లేకపోవుట 

చం జ దుపెరుగుచున్ను రత్నముల చే నుమ్నన్ మైవళిఖర ములు కలబగుచున్న వి. 

కాన యావకులను కేరదీ మ తేక పోవుటఐలనం “గిన యపకీ గుంచేం బొడ 

మిన-గుచే న ముభౌవఐమును బొంవకున్నద. జొన్న గ్విమును న్మమత్య మనరెం 

ఢునుబభొ-ముటు మొ కాశ్చర్య ము 7,లుగుచున్నది. అలం. అతిశయో క. 
ww Cc వాటి 

వ. దమయంతి! దాంతిశాంత్నాఐగుణసం తానములకు వి శాంతి 

ఛామం బె నయీూ మవంతిపతియందు సీ ముతేరం(ం గను 

రాగనంత మయ్యునేని శి పానదీసలిల కేళియు మహో కాళస్థిత 

వృషభ ధ్వజ భజ రంబును, వి జాలా కగరీ సౌ థసింహాన నాధికోవా 

ణంబుకు, నివు సంభవింషగలతలయది యని పలికి ,పలుకుం 



ప.86,87. ] పంచమా శ్వా సము, 589 

దొయ్యలి యూర కుండె. కుండినా వనిపురండర| పియనందన 

యును, దూప్మీంభావంబున నవ్విశ్వంభ రాభకమిందం గటా 

తువీక్షుణం బావర్వి ౦పదయ్యె నప్పుడు. 86 

టీ. దమయంతి, దాంతి... సంతానంబులు - దాంతి=ఇం[దియ., (గవామ్సు 

శాంతి=ఓర్పు ఆది= మొదలై న, గుణసం తౌనములకుక =గుణసమూవహా ములకు 

విశాంతిధామంబు=[కీడాభ వనము, అవటగా దాం త్యాదగుణముల కాకరుండై 

యనిఖభాపము. నినయీయపంతి పతియందుక్ = అయినట్టి యీయివంతీశ్వరునియం 

దు, నీయంఠేరంగంబు=నీ మనస్సు, అనురాగవంళే ము=పేమక లద, అయ్యె నేని 

శిపానదీసలిలశేళియు౯ జ శి పయ నెడినగయందు జల విహారముసల్పుటయు ను, 

మహా... భజనంబును-మ హాకాళ జమపహో కాళ మ నెని పుణ్య కేతమందు,స్థిత = 

ఉన్నట్టి) వృషభ ధ్యజ=శంక రునయొక్క, భ జనంబును= సేవయును,కిశాల... 

రోవాణంబును _విశాలవగరీ = విశాలాప్రురమందున్నా, సౌధ= మేడయందున్న్య, 

సింహా సన = నాజపీరిక యందు, ఆరోహణంబును=అధిపి సంచుటయు, నిక సం 

భవింపంగలయది=లభింపంగలదు. అన, పలికి ,పలుక్షంకొయ్యలి= సరస్వతి, ఊర 

కుం డెక్ , కండినావని పురందర [(వీయనందనయుక్ = కుండిన రాజ్యంబున కధి 

పతి మైనఖీ మరాజునకుం (బియకుమారిక యగుదమయంతియు, తూలఫ్వీంభావం 

బునక్ =మౌొనముచే,అ వ్విశ్వంఛ రాభ _ర్రమిందక =ఆరాజు పెన, కటాక్షవీక్ష 

ణంబు=కడకన్ను, ఆప _రింపదు అయ్యెక = (ప పసరింప6 జేయలేదు. అప్పుడు,. 

ఆని పెపద్యముతో నన్వయము 

తే. మాళ వాధీశ మకుటా( గశేమణులయందు 
భీనునందనరూపంబు + బెరసి యునికి( 

దద్విర క్రి పరీక్షీంచి $ తారు దార 

యరిగి రవలకు. జతురంత శీయానధరులు. 87 

టీ. చతురంతయానధ రులు=పల్ల కినిపపహీం చినవారు, మాళ్గవా...యందుక = 

మాళ వాధీశ = ఆవంతి నాథునియొక._, మకుటా[గ =కిరీటముకొొనలయం దుండీన్క. 
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మణులయందుక =రత్న ములందు, ఖీమనందనరూపంబు= దమయంతి రూపము, 

'బెరసి=పొంది,ఊనికిక =ఊండుట చేత ,తిద్విర కిక్ = ఆమెవిరాగ మును, పరీక్షీంచి 

= తేలి?కొన్సి లేక, చూచి, తారు తారు +అ=త మకుందా మే, అపలకుకా, ఆరి 

సిరి =ఐ వెడలిరి. అనం గా నద్దము మొద లగువానియందు ప స్తువుల ప్రతిబింబము 

లఫైెముఖముా నుండుట సవాజము. కావుశ దమయంతి మాళ వరాజున కభిములఖి 

యైయుం డెను. అప్పుడు దమయంతికూప మామాళవాధీశుని కిరీటరత్నరు 

లందు. |బతిఫలిం చెను. ఆపతిబింబయు దమయంతి కఫ్రిముఖిముగా నుండును 

గాన దమయంతి వై ఫుననున్న యావధరులకు మాళ వఐరాజునకు నిముఖమైయున్న 

(పతివింబబును జూచి దమయంతి యళేనికి విముఖురాలయ్యెన తలంచి వెడలి 

“రని ఫెవమి. 

తా. యానధరులు మాళ వాధిశునికీటమ:ఖలందు దమయంతి పతిబింబయు 
ను జూచి యామెవిరాగము చెజియి యానసలకుం జనిరి. 

తే. గోతి ! గాంగేయవీత వశీకోజకుంభ 
యభ వాహినియునుబోలె $ నరుగు దెం చె 
యానధరవర్షసగర పా త్రానునృ త్తి 

భూవరాంతిర నునును గ్ర స్థ శీభువనమునకు, 88 
శీర, గాం గయ పీత వక్ష జకుంభ -గాం గేయ = బంగార యువ లె, పీత=పచ్చని 

చక్షోజసంభ =కుచకుంభ ములుగ ల, నొతి= స్త్రీ, అనలా దమయంతి యనుట, గాం 

గేయ- . .. కుంభ - గాం గయ =కుమార స్వామి చేతను, ఫీషనిచేతను, వీత జపాన 

ముచేయంబడకిను వక్ష జకుంభ =కుచకుంభ ములు గల, అభ వాహినియును బో 

"లె౯్ = గం-గానదివలె సే యాన... వృత్తిః - యానధర = వావాకులయొక్క, 

వర్ష= సమూవామ నెడి, సగరపౌ క=భగిరథున్కి అనుష త్రి” =అనుసరించుట చ్చే 

భూనరాం3రము= మణీయొక రాజు అనుమ ర్త బ్రభువన మునకుక్ =అ నెడి భూలో 

కమునక్కు అరుగుదెంచెను, అనలా స్పర్షలోక మునుండి భగీరభుని నమసరించి 

భూలోకమునకు పచ్చినగంగానదివ 2 దమయంతి యానధరుల ననుసరించి యా 

"రాజును విడిచి మబీయొకరాజును బొంటె నని భావఐయు. 



ప-89-90.] పంచమా EARS సము, ర్ి 

తా. బంగారువలె. బచ్చనికు దకుంభ ములు గల దమయంతి కుమారస్వామి 

చేకను ఫీస్తుంచేగకు బానముచేయంబకిన కుదకుంఛములు గల గంగానదివలతె 

యానధరులనెడి భగీరగుననుసరించి జేటొకరాజనెడి మానవలో క మునకు వచ్చెను. 

వ. అప్పుకు నుత్సే పలాంఛ నచాప శేఖానీ రాజిక భూవిలాస యగు 

నారాజకన్యకతోడ వాగ్దేవి యి టృనియె. 89 

ట్ర్, అప్పుడు, మత్స్య ...విలాస - మత్స్య లాం ఛన = మక్శశునియొక్క, 

చాపనేఖా =విం!8 చేత, నీరాజిత =నీరాజనమిోయంబడుచున్న, (భూ విలాస=బోొ 

మలకాంగులు “లది, అనయా మన్న థచాపములను మించుచున్న కనుబొమల 

గలదని భౌనము. అగు నారాజకన్యతోడక్ =అ మువట్టి దమయంతితో వా 

గ్దేవి=సరస్పతి, ఇట్లనియెన్ -ఎక్కువవస్తువు నకు. దక్కువదానిని దిగ దుడిచివ్రై 

తురు గాన వమయంతికనుబొమలు మదనచాపము నతిశయించిన సౌందర్యకు 

గలది యం ఫెఎసు. అుం. వ్యతిరేకము. 

క, | వీడావతి! మూభూపతి 
గాషవిడౌడాందు వీడు శ కమనీయరతి 

(క్రీడాంవాన్యకోవిద 
చూడశానుణి జెప్ప లెత్తి $ చూడుము వీనిన్, 90 

టీ. కీడాతి=ల్యా గలిగినదానా- దమయంతీ! ఈభూపతి= ఈ రాజు గెడ 

చిడౌజుండు= గడ దేశాధిపతి, వీడు, కమనీయ... మణి- కమనీయ = మనోవార 

మైన, రతి కీణా=మన్శ థ్య క్రీడలయందలి, రహస్య=గుట్టులను కోవిద= తెలినిన 

వారిలో, చూణానుణీ=తలమానిక మువంటివాండు. వీనిక = ఈ రాజును, అప్పలు 

ఎ త్తీ=కను కెనిప్ప 'లెగయించి, చూడుము. 

తా. లజ్ఞాస్వభౌపవైము గల దమయంతీ! ఇతండు గాడ దేశాధిపతి. ఇతండు 

అ నా జా శ్ జ 9 ఆ సంభోగ క్రీడలంవలిరవ్తాస్యముల నెచియిరవారిలో మిన్న. వీనిని నన్ను విచ్చి 
చూడుము. 

ఉ. పంకజన్నేత వీనిపరిశపాండురకి ర్రిభరంబుచేం గురం 

గాంకరుచుల్ తృణీకృతము శే లె నవి నిక్కు_వ ము గానినొం 



లి? శృంగారనై వధము [ప_91,92. 

డంకము డాసియున్నెయమృ$తాస్సద మెనతదంతరంబునకా 

రంకు వనంకుచత్ప్రణయశర కి. దదంకుర చర్వణార్గ మై. 91 
రి థి షా 

ట్. పంకజ న్మేత =పద్మములవంటి "న్మేతములు గల దమయంతీ ! వీని పరిపాం 

డురకీ రి భరంబు చేల = ఇతని తెల్ల? కీ _గ్రిసముదాయయుచే, కురంగాంక రుచుల్ = 

చందునికాంతులు, తృణీక్ళతము లె నవి=తిరస్క_రింపంబడినవి, గ డిపో 

చలు చేయంబడినవి, నిక్కూపము = సత్యము, అట్లు కానినాండు=లఅట్టు కానిసమ 

యమందు, రంకువు=లేడి, అమృ తాస్పదము=సుధార సమునకు( బో మైనది 

నీటికి స్థా నభూతే మైనదని వేలొకయర్ధ ము. జై తదంతరంబునక్ = అయినట్టి 

యాభం(దునిమధ్యమందు, అసంకచత్ప్రణయర కిక్ =సంకోచము నొందని 
(పేమమందలి యాస క్లిచేతను, తధంకురచర్వ ణార్థము _ తెత్ = ఆ తృణ 
ములయొక్క_, అంకుర =చిగ్గుళ్ళ ను, చర్వణార్థమై=తినుట కై, అంకె ము= ఒడిని, 

డాస్కీ ఉన్నె=ఉఆండునే? తృణజలసమృది ౫ల్పివచోట్ల పనించుట కేక్ కిష్టము. 

ఆరాజాుకీ ర్తులచేం జం[దకాంతులు తృణములుూగా చేయం-బడుటచేతీను, జం 

రి 8 (దునియందు స్వతస్సిద్ధముాా నమృతే(జల)ముండుట చేతను, దృణజల సమృద్ధి 

మిక్కు_టముకలది కావుననే లేడి చదునియందు పనింప నిష్టపజడుచున్నదని 

కూసము. అతనికీ రి జం్యదకాంతులను మించుచున్నదని ఫలితా? ము. 

తా. దమయంతీ ! ఈరాజుకీ ర్రిభరంబుచే నిక ముగా. జంప కాంతులు. 

తృణములు గా చేయబడినవి. స్వతన్నిద్ద మణ నమృతేము గలం, దునియందు6 

ద త్కాాంతితృణము లుండుట చేత నే లేడి వానియంకురములను డిన నట నివ 
సించుచున్నది. 

కే, కువలయశ్యాము డై నయీశేయవనివిభుని 
యిజియుకాంగిటిలో నుండు శ హేవముగాం! 
కుసుమబాణాసనునిసేస $ కొప్పులోనం 

దవిలి యొప్పారుసంవెంగశదండ వూలె, 92 
టీ. హేమగోరి=-బంగారువ లె గారపర్శ ము గలదమయంతీ ! కువలయళ్య్యా 

ముందడు=నల్టగలువవ లె నల్ల నిశరీరము గలవాండు, వఐన...కాణిటిలోలా-ఐన్క 



ఉప-98.] పంచమాొ శాస ము. 59కి 

ఈయవనివిభుని= ఈ రాజుయొక్క, ఇణియు కాణిటిలోకె బిగి కాయగటిలో, కును 

మబాణాసనుని సేసకొప్పులోన్ =మన్మ ని "శేశపాశములో తవిలి=తవు 

లొని ఒప్పారు సం పెంగదండవో లెక =ఒప్పుచున్న సంపంగదండవలఠి, 

ఉండు, సం పెంగపూవు పసువువన్నె గాన దానితో బంగరువన్నె గలదమ 

యంతికి సాన్వుము. అకంగా నితనిం బెండ్రాడి యపారసుఖము లనుభవింపు 

మ భాను. 

తా. బంగాగుఎంటి దేశా కాంతి గలవమయంతీ ! నల్ల గలువవలె శ్యామల 

వర్గ ముత ఈబా ఎ జే దు;బిసిళాయటిలో మన్య నుంకొప్పులో నున్న నం పెంగ 

దండవలె నుండుసు. అఅం. ఉపను. 

చ. లలన ! మివేండు సముఖమిశేళ దిపుకుంజరకుంభమా కిక 
లోకీ వక 

చృలమున వెరింవ్యవలి! చన్ను లమో:ద నిజ పతాపనం 

క లనసముర్ణితెంబు లగు$ేఘక$ కణంబులః చౌయమోాటు ని 

ర్మలనిజశాతి హేకిన ఖశేరంబున నాజివిహారభూ ముల్. 98 

టీ, లలన=డఓీ సమయంతీ! ఇకండు=ఈరాడా, ఆజివిహారభూ మల౯=-యం 
a a జా నల. మూసుకు నె విహారభూ ములందు, న. నిక లస 

మెన, నిజ=తినయొక్క, శాత = వాండియెకు హాఫి=క త్తీయ నెడ్కినఖరంబునక్ = 

గోటి చేతను వై రిలక్షీనలి దన్ను లమి6దక్ =పగ వారిలవ్మీ మొక్క_ చల్ల నిచన్నుల 

పయిని,నిజ. .. సముతితేంబులు- నిజ= తనయొక్క ,| ప తాపసంకలన= తే జముయొ క్ష 
క్ శా 

సంపర్క_ము చే, స నల అగు ఘర్మకణంబు ౨క =అయినట్టి 

వమటవిందువులను, సమ్హుఖ * = చల మునక - సమ్ముఖఘజయంద్ధ మున కఫియుఖుములె , 

మిళత్ =కూడంచ్చుచున్న, రిపుసంజర=క| తుగజయుంయొ క్క, కుంభ =కుంభ స 

లముంందున్న, మౌ కి కజముక్యేయు లనెక్రి ఛలమునక్ =మిష చేక్క పాయక 

మిటుకొ =తొలంగిందుశు. అనంగా నీరాబా యంచ్పములం దఫిముఖముగా వచ్చు 

గజములను శాం తననికాతకరవాలముచే వాని కుంభ ప్ల ఎంబుఎను జీగ్చి యువలి 

ముత్యములను సల పెకి దొరణించెని భావము. దాంని గవి యిటు వి ౦ంచుమ 
మం ౧౫ ర 

న్నాడు. కత్తిచేం జీల్చంబకిన గజకుంభ స్పంంబు ఎనుండి నేలవ రాలు మన్న 

88 
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ముత్యము లా రాజుయొక్క. (పతాపాతిశయముచే వై రిలక్రీ కచకుంభ ములందుల 

బుట్టి గోటిచేం జిమ్మణా "నేలకు రాలుచున్న చెమట బిందువులఐలె నొప్పుచు 

న్నవి”” ఇట నారాజును నాయకుని గాను, వైరిలక్మీని నాయిక నుగాను గజకుం 

భములను వై రిలక్షీ కుచకుంభములనుగాను, గజకుంభ స్థ ముత్యములను, 'పెమట 

బిందువులనుూగాన్సు ఖడ్గమును గోటినిగానుు నిరూవీంచెను. అనరనాయకుండు 

కత్తిచే గజకుంభ ములను జీల్సి తదంతగ్గలేము లగుముత్యములు రాల్చుట , నాయ 

కండు నాయికకుదకుంభంబులందు వే(డిమివలనం బొడమిన చమటవబిందువులను 

నోటితో చాఆంజిమ్హుచున్న ట్లుండెనని వెప్పంబడినది. “ఆజివిహారభూములన్” 
అనుటచే ౫ చై రిలత్రీ శ(తురాజులను వదలి అఫీసా'రికవలె. | బౌాపనంతుం డయిన 

అహము... య. యుగ కూని యెడినిహారస్థలమందుం గూడినదయ్యె నని 

యు దనవేండిమిచే జ సక నులం గలిగిన చెమటవీందువులను నుపచారము 

గా చాయమోాటి చానినెంతయు. చై ససముచేసికొన్నాం డనియం ప్వంజిలే ము. 

తా. ఓదమయంతీ! ఈరాజు తనచేతిక త్తి యనెడిగాీక చేతల దనపతా 

పాతిశయముబే వై రిల వ్షీగుబ్బచన్నులందు. బుట్టిన చెమటబిందువులను శ(తువ్రల 

కరికుంభ ములందుండి జాఅంచున్నముత్యముల నెపమున( దొలణించుచున్నా (డు. 

ఇట అపహ్నుతియు రూపకమును ఉత్చే)క్షయు నలంకారములు 
శే. అతివ యాజానుదీర్ధ బౌకీవో ప్రతాప 

సమధిగతడిగి(భాగుం డీగీజనవిభుండు 

స ప్రతంతుయశ పట వ్యా _ప్తనిఖిల 
అవీ అలాటి 

భు వను డితని చరిత మశేద్భుతక రంబు, 94 

టీ. ఆతివ=ఓదమయంతీ! -ఈజన విభుండు = ఈరాజు, ఆజాను... .విభాగుండు 

ఆజాను = జానువులపర్యంత ము, దీర్చ =పొడు” న, బాహా = చాహువులపలన 

నుదయముందిన,[ప తౌప= లేజంబుచే, సమధిగతే = పొందంబడిన, దిగ్నిభాగు(డు= 

దిగంతములు కలవాడు మజీయు, స_ప్ప,..భుపనుండు జ సహైరింకు జత. 

ములు చేయుటవలన గల్లిన, యశీః=కీ_రియ'ెడి, పట=వ స్ఫముచే, వ్యా 

_ప్పజకష బడిన, నిఖిలజసమ స్తములైన, భువను(డు=లోకములు గలవాండు 
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ఆనలగా నొాజూనులంబులగు చాహువుల[పతాపముచే దిక్కులను జయించినవా 

డనియు,ు యాగము లాచరించి సకలలోకములను గప్పంజాలిన కీ రిని సంపా 

దించినవాండనియు భావము. ఈతనిచరితము= ఇతీనిచరి తము, అద్భుతకరంబుజ 

అళ్చర్యమ ను గల్లించునది, ఎట్లాళ్చర్యకరమగుననలా, “కారణగు ణాః కాశ్యే 

సం|కామంతి”” అనుచానిపలన( గారణమందుండిన గుణములే కార్యమం దుం 

డుట సవాజము. తంతువులందుండు గుణమే పటమందుండును. కొన, జాను 

వులపజకు మామే వ్యావీంచిన చాహువులపలన దిగంతములవణకు వ్యాపిం 

జల (పతె'పము కలుగుట యాశ్చర్యము. ఆజానుబాహువులు మహారాజ 

లక్షణము గాన యట్రిశుభ లక్ష ణముచే (పతాపము మెజసీ దిక్కుల జయించి 

నాం డని యాశ్చర్యపరిహారము. అప్లై, స్ప = భువనుండు __ సప = 

ఏదైన, రొంతు=నూలిపో6గులచేం గలిగి యశఃపట=కీ ర్థిపటమువే, వ్యా స్త= 

వ్యాపించిన, నిఖిలభువను(డు = సకలలోకములును గలవాడు, అనలూ నేడు 

పోగుల చే, జతు ర్ల శభుపనములం గప్పంజూలిన పటమును సృజించుట యాళ్ల 

ర్యకరము కావున నీతనినడవడి యాశ్చర్యకర మని చెప్పపచ్చును. స తంతువు 

లనంగా యజ్ఞైమలు గాన యజ్ఞ జ? కీర్తి చే లోకముల గవ్పీనా6 డని యిట 

యాశ్చర్యపరిహారము. 

ఈ. దమయంతీ ! ఈరాజు జానువులపర్యంతము _వేలాడు బాహువులచే 

సమ స్తదిక్కులను జయించెను. యాగములు చేసీ చతుర శభుపనయులను గప్ప 

జాలినంత వీ ర్రిని సంపాదించెను. ఈతనిచార్మిత మాళ్చర్యక రము. 

వ, అనిన విని యయ్యరవిందాన్వ యా డాస్యసంవిదవలంబిత 

శూనము( దాము, దితేం బై నచూపునం జూచి యాభూపా 

లునిం (బతిపేధించె. ఆక న్నెజింగి (దుహిణగ్భహిణి 

విమానవాహవ్యూహంబునకు. గనుసన్న చేసి వేటొక్క_రు 
నిం జేరంబోవ నియమించి యారాజన్యుం జూపి విదర్భ రాజక 

నక కి టనియె, i 95 
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టీ. అనినక్, విని, అయ్యరవిందాస్యజ=పద్మ మువంటి మోము గలదమ యంతి 

యొక్క, జెెదాస్య ... ముదితంబు-జ " దాస్యసంవిత్ = ఉ పేకతో (గూడిన 

బుద్ధి చేత, అవలంబిత = న్వీకృతే మైన, కూన్యముదా = _పేమలేకపోవుటయనెడి 

గుజుతు చె ము దితేంబు =చిహ్నితము, అ మునచూఫువక్ = అయినట్టి చూపు చేత, 

చూచి, అనంగా నంత సేపు సరస్వతి వర్ణించినను, దమయంతిక న్నెె త్తి చూడక 

పోవుట చేత నే యా మెమశోవిరాగంబు స్పష్టమగుచున్న దని భావము. ఆభూ 

పాలుశిక =ఆ రాజును, (సతి చేధించెః" =నిరాకరిం చెను. ఆకన్ను = చూపుజాడ, 

ఎఅీంగి= తెలిసికొని, (దుహిణగ్భహిణి= సరస్వతి, పిమానవావా ప్యూహాంబున 

కుక పల్లకిని మోదువారి సమావామునకు, కనుసన్న చే స=క టిచే సై౫చేర 

వేఖొక్క_రు ౯, చేరా పోవక = చేరుటకు, నియ మెంచి =ఆజ్ఞ్వాపిం చి, ఆరాజి 

న్యుక్ = ఆ రాజును, చూపి, వినర్భ రాజక న్యకకుక = వమయంతికి, ఇట్లని యె? = 

ఇట్లు చెప్పెను. 

వీ, తెఐవ ! (పతర్తి పాశీరివ సార్ల పా సే. తెబివ! (ప ర్టర్ణిపాశీర్ళి ర థోధి 

సమాథ మంథ ౫*+యాధరం౦ వ్ థ మంథ శీ ధర౦బు 

పృథు. డనునృపతి యీశ పృథ్వీశ్వరుం డేలు 

మథుక నాకము జంభ శీమధనుపగిది 

నశ శు వైన యీాశేయన ముఖాబ్దంబుతో 

నంకకర్మురు( డె నశేయమృతకరుండు 
బి రా వ్ 

సరి వ్రూవంజాలండు $ చాగు కాంతిస్ఫూ ర్తి 

నటు సాడు మితనిబాశ్రహారణు బును 

కే, వై రిభరణీశ మశే క సంశీహారమునకు 
కళ త నే తాంబుశీజన మునకు ఇాతవకళ్యతన్నే ప న్య c 

గారం బై నధూమ రేశ$ఖ యును బోని 

ఘశశ రానవగుణకిణాంకీక ము ధరించు. 96 

టీ, తెజివజ దమయంతీ! ప్రత్యర్థి... కాధరంబు - (ప్రక్యర్ణిషార్థి వ=క తురా 
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జులయొక్మ._, సార్థ = సమావామనెడి;పాథోధి = సము దమును, సమ్థాథ= మథిం 

చుటయందు, మంథరత్షే ధరంబు=మందరపర్వతీమువంటివాండు. అనంగా నీ రాజు 

మందరపర్వతము సము దమును మధథించినట్లు శ(తురాజులను మర్రి ంచుచున్నా 

డని భావము. ఈపృథ్సీ శ్వరుండు= ఈరాజు, పృథు6 డనున్ఫపతి = పృథుపను పేరు 

గలవాండు, నాకముక౯ = స్వర్షలోక మును, జంభ మథనుపగిది= ఇం[ దునివలె, ము 

రక్ =మభురానగరము.న్కు ఏలుక =పరిపాలించును. అంకకర్చురుండు= అంక 

ముచే విచితు(డు, ఐనయమృతక రుండు= ఆయినట్టి చందుండు చారుకాంతి 

స్ఫూ ర్రిక్ =మనోవారమైన కాంతి సంపద చే, ఆత్త శువు=గడ్డము మోసాల వెం 

(డుకలులేన్సి ఈయనను ఖాబ్దంబుతోల్' = ఇతని ముఖపద్మ ముతో , సరీవోవక్ 

బాలడు= సాట్చెందంజూలండు. అనలా మచ్చతోయహాడివ చందమాను శతు 

వు లేని యీతేనివదనంబుకకు సాటి రాడు; ఇతనిమొగము నిష్కు_ళంకఇంద 

బింబనువలేె నొప్పుచున్న దనియు, నితడు యౌవనపాదు రాన దథయం దున్నాం 

డనియు ఫలి తార్థము. ఆటు, చూడు=ఆ టై పు చూడుము, ఇతసిబాహోారణులును= 

ఇతని బాహువు ల నెడినిప్పచిలుకుకజ్డలు, వైరి... జోరమునకుక్ ౫ రిధరణీశ= 

శ తుంాజాూలగెడి, మశక =దోమలయొక్క_, సంహారము నకుక్ =నాశనమవకును, 

శా (తన __జన్మ్యమునకుక్ -శాళవకళ తి =ళ తురాజభార్యలయొక్క , నే తాంబు 

=క న్నీటయొక్క_ ;జిన్మమునక్షుక్ =6ల్సీ త్తికిని, "కారణ౦బు= హేతువు, వనధూమ 

రేగియును బోని=అయినటి పొగపం క్రి నిబోలిన, భన... కీణాంకము_.ఘన = 
ad గొప్పరౌర, శీరాసన=ధనుస్ఫుయొక్క, గుణ= నారిపలన 6౫ లిగిన, కరాాంక యు= 

మచ్చను, ధరించ = తౌల్పున్కు అనగా శీ|తువులగెడి దోమలనా శ మునకు 

న్కు శతు ర్యలకన్నీటకీని, థూమరేతి వంటి వింట్నారివలన కలిగిన కిణనునె 

డ్ మచ్చుగలవా( దన భావము. ధూమరేఖసంబంధమునలన దోమలు నళించుట 

యు గన్నీరు కాల ఓయు ఎ“ జము. శ తువులు నశించుటచే వారిభా ర్య 

కేడు ఏచున్నారని ఫల తారను, 

తా. దవయంీ ! ఈరాజు శ్మతువులనెడిసము[దమును నుథించుటకు మం 

దరపర్వత ముకంట్వా(డు. ఇతనిపేరు పృథువు; బేజేందు. డమరావతినింబో లె 
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నితడు మళురను బకిపాలీంచును. మచ్చ లిగినట్లి చం దడు కాంతిసంపద బే 

శ శువులేన యితనివవవంబునకు సాటిరాండు. ఆవైపుచూడుము. ఇరనిబాహు 

వులు శతువు లనెడి దోమబనాశనమునకునుు శ తుభార్యలకన్నీటి యూదయ 

మునకును హేతువైన భూమశేఖపలె నున్న వింటి నాకిదెబ్బ మచ్చను ధరించు 

చున్నవి. అలం, వ్యతిరేకము. 

చ. అలికులవేణి! కాళియమశేహో వాద నున్క_మనీయ నాభిశో 
జలనిధి నేమిథఖామినికీశ జక్క_నిమేచకరోమురాజి నా 
నలిం [బనహించు చున్నయముశ నానదియండ. నెతండునీవునుం 

జలుపుదుగాక US దివశేసంబులయందు. బహోాొవిసోర ముల్. 

టీ. అలికులవేణి = తుమెనలసమూవాముపంటి జడగల దమయంతీ ! ఇతం 

డు, నీవును, కాళియమహ్మోవాదము= కాళియు మడుగు, అక కమనీయ నాభి 

తో౯ా, అయినట్టి మనోవారమైనపొక్కిలితో, జలనిధి నేమిభామినికి =భూమి 

య నెడియుపతికి, చక్కని. .. రాజి-చక్కొ_ని= సుందరమైన మేచక=నల్లనిరోమ 

రాజి=కూయారు, నాక్ =అనునట్టు గా నలిళ్ =| పీతితో_మిక్కు_టముగా, (ప 

వహించుచున్న యమునానదియందును = పాటుచున్న యమునానదియందు, 

(గ్రీమ్మ దినసంబులయందుక్ = వేసవిదినములందు, పయోవిహారముల్ = జల కీ 

డలను, చలుపుదు గాక = చేయుదురుగాత , అనగా భూమి మనెడి శ్రీకి, కాళ్లి 

య(వాదము నాఫిపలెను యమునానది నూ౭గారువలెను నొప్పుదున్నదని భావ 

ము. యమునానది నల్ల'గానుండు నని (ప్ర ద్ధిగలదు కాన నూ౭గారుతో నుపమా 

నము సరిపడును. ఇట నీవును ఇతండును జల, కీడలను జలుఫుదుశాకయనియుం 

డుట (అనలా బహుపవనమునకు మాజంగా నేకవదనము వాడుట) సనుం 

జస మే. 

తా. నల్లనికేశపాశముగలదమయంతీ! కాళియ(పాదమ'నెడి నాఖికూప మలో 
భూనాయిక నూలారువలి నొప్పుచు. (బవహించుదున్న యమువానదిలో 

జేసవికాలమందు వీనితోం గూడి జల క్రీడలను ఆలుపు ఘు. 
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న, గోవర్ధనా(దితటములC 

(బావృట్యా-లముల విపినశేబర్సి ఇనటన 

(పావీణ్యము వీశీంపు) 

డీవ్రను నీతండు వేడ్క_ $ లిం వెపలారన్. 98 

టీ, ఈవువు ఈతండును, వేడ్క_లు=కోర్క్ము_లు, ఇంపెసలారక =అతిళ 

గ్రా 

యించునట్లు గా, నోవర్గ న్నాదితట ములక్ = గోపర్గనపర్వత పుం జజేయ అందు, 

(పావృట్కా-లము లక్ =వస్టా కాలములం దు విపిన = (పావీణ్యము-- విపినబర్హ్మ 

ణ=పనమయూవములయొక్క_, నటన పావీణ్యయు = నాట్యమందలి నేర్పును 

వీక్షీంపుండు= చూడుడు - నెమిళ్లు పన్టాకాలమందు నటనమునేయుట పకటము. 

తా. ఓవనమయంతీ ! నీవును నికండుకు గలి పర్ష కాం మందు గోవర్థన 

(పాంఠములందు సనమయూర ములు చేయు మన్న న ర్రనముయొక్క. ఛచాతుర్య 

మును నీక్షీంపుండు. 

ఈ. పూవులభూకి సౌరభము శే పూని భరంపకి యే:గు దెంచుబృ్బం 

దావనసంచరిష్లు(కు నీ దాగతి పాంథుండు దప్పి వెంపున౯ా 

(దావంగగలండు బౌలువిపిశీధంబునం జి తక గంధసారప 

కావిలమైననుం గుపలయాళశే వీ భవ్యదతిఘర్యశోయమున్. 

ట్ర క్రువలయా క్షీ = కలుపలపంటి నేత్రములు గల దమయంతీ ! పూవులభూరి 

సౌరభ ము=పుష్పములమొక్క్క_ యొక్కుడగు పరిమళము పూని=వహించి, భ 

రంపడి = ఆభరమును పహించుట చే (శమచెంది, ఏయచెందు = పద్ను 

చున్న ట్లి, బృం దా ఎనసం చరిష్ణు:డు = బృం దానన మందు సంవరిందు స్వఫాఎము 

కలవాడు, సదాగతి పాంథుడు=వాయుంనెక్ బాట ఫార్క దప్పి పెంప్రునక్ = 

విపాసయొక్క_ ెంపుచేతను, చ్మితకగంధ సొరపంకావిలము - చితక = బొ 

ట్టుయొక్క_, గంధ పారపంక = చంవనపు బుకవచేత, ఆవిలపు = కలుషయు, 

ఇననుక్ =అ ముశప్పటికిని, భవదతి ఘరక్కతోయముక్ -భవత్ = నీయొక్క, 

శతి=సంభోగమందలి, ఘర్తజఉక్క్ళచేం బొడమిన, తో కు ఘుక్జజలమురుం 
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బాలునవిధంబునక = బాలకునివలె, (తావంగలండు= పానముచేయంలండు,వి కే 

వమ.-౫ దవ్నీగోనియున్న బాలుండు జలమెంళకలువముగా నున్నను, నిశ్శంకము 

౧ బానమేచేయును.ఇందు పూవులతావియె క్క. ఫభారమువహించినవాండన్సి 

ఇప్పుటచే వ యువునకు సౌరభత్వమున్నట్లు నూ భారిము సహించిన వాడు మం 

దముూగా నడుచుట సవాజము కానన వాయనవనక మాంద్యమను, ఆం మాదుల 

నుండి నచ్చులి శీతలమగానుండు నని యన భవన్ దము కాన *బ్బ6 దావనసం 

శరిహు ” పన దానిచే శైత్యమును జెప్పంబడియె. ఈశప్పటచే శాక్య సౌర 

భ్య్యమాంద్యయు క మెనవా యువని స్పష్టమగ” చున్నది. అట్ వ యువు ౫౦ధపు 

వూంళలచేత, గలుపి.ళ€ మైనను వీంత్రి ఘర తోయమును నిర్నిశంక మగా నశింప 

జేసి నీకు సుఖము గలిగింపంజేయును. "పెద బరువె తికొని యడవింబడ్ఐచ్చు చాట. 

సారికి దవ్బీగలుగుః ట్లు పూవు భూ౭కసొరభ మ దాల్సి బృందావనమనం (గు 

మరివచ్చువాయువునకును దవ్పికలి నని భావము. బాలుడు ముందువెనక ల 

జూడక కలువ?౭లమునని (తాగనరే బడలిసవాఓటసారియు. (దాగునని 

తెలియునది. నదాగతిపాంథుండు, ఆనుచోట సదాగతి యనలూా నెల్లప్పు 

డును గమనమకలవా6డని అర మః పాంథుల డనలూా నెల్లపడునుబయనము 

చేయువా(డని తను, ఇట్లు చెప్పట చే చెల్ల కాలమును దాదృశసుఖకరవా 

యువు లఫించుచున్నది. కావున వీని వరించి తతౌఖ్య మందు మని భావము. 

“భవ్యదతిఘర్త్యతోయమున్ * అనుటచే రశిప్రయు క మయిన్మశమము నికు చల్లని 
శాలి మిక్కిలి స ఖాఐవాము గాన అపేక్ష ణీయము. 

తొ. ఓడవయంతీ ! ప్రహ్పములందలి తావిని వరించి కావుననే యాయాస 

మన్ను గబ బృందావనమందు సంచరణస్వ ఫావము గలవా.(6 డగు వాయు ఇను 

బాటసారి మిక్కిలి దవ్చిచెంది గందపు.బూంత చెతేం గలుపిర్ మైనను సంభో 

గంబులందు నీశరీరమ ౦దు( బొడము చెమటను 'బాలునివలె నిళ్ళంకముగా. వా 

నముశోయును. అలం. కావ్యలింగము. రూపకము. ఉపమ. 

క. పాటించి యితని వేండిన 

ఇవాటుక్ వీశ స్స్ లవాస్త ₹జలదంబులకుక్ 
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హాటకదీనారములు వ 

రాటకసంఘాతములు వశ+రాకేుం[ దనుతా ! 100 

టీ. వరా కేం దసు తా=ఐరాటదేశాధిపతికుమారిక వగునో దమయంతీ ! పా 

టించి=తేన్ను (జేరి, ఇతనిక = ఈరాజును, వేండినచాటుక వీశ్వ రులు = వేండుచు 

న్నట్రియుం జాటుపద్యములు రచించుచున్నక విదం దులయొక్క, వా _స్తజల 

జంబులకుక = వాస స్తపద్మ ములకు, హాటక దీనారములు=బంగారునా గ "ములు వ 

శాటకసంఘాతమలు= తామరదుద్దులసమావానులు అనలా నీరాజు కవీళ్వ 

రుల కమితముగా బంగారునాకౌములను య భాఐము. ఈచెప్పుట 

చే నతడు గొస ఎదౌనశాలి యని స్పస్తమగుచువ్య లది త మరదుద్దులు పచ్చగా 

నుండునుగాన దీనారములతో నప మిరప ం 

తా. ఓవమయంతీ |! తన్ను సమోవీంచి వేండుచున్నకషళ్చ రులవేతు లనెడి. 

పద్మ ములకు నిలిండిచ్చు బంగారునాకోము లు తామర దుద్దులస మూవాము లె 

చలంగును. అలం, రూపకము. 

తే. అనిన వినియను (వాల్చి. బశేత్యాంచలములు 

చాల ల ద్భావ మెజీంగి క యపుడు 

మటజీయు నొక మాన వేం దుస$మక్షమునకు 

నిందువించాసలం. దో డచ్చి? యిట్లు లనియె. 101 
2, ఆవి లు 

టీ. అనినళ్ = అనిపల్క_€గా నే, వినియుక్ = సరస్మతివర్ర నావాకనములు విని 
| బగ్ర $ 

యు, బాల=దమయంతి, పమ్మించలములు=క ను "టిప్పలకొనలు, (వాల్నెక్ = 

మూ సెను. త ద్య్భాపమా-=ఆమెయఫఖ్మి పాయమును, వాక్ళానము= సరస్పతి, ఎలేలయి= 

"తెలిసికొని అప్పుడు, మజియు నొకమానవేందు సమక్షమునకుక్ = మజియొక 

రాజేం[ద నొద్దకు, ఇందుదించా స్యక్ = దం దునివంటి మ ఖము గలవమయంతిన్సి 

తోజెచ్చి= కోనపచ్చి, ఇ ఇట్టలు అనరొ౯ = టు పలిశెను. 

తా. అని యిట్లు సరస్వతి సర్జ్మించుచుండ విని దమయంతి యూరకుం డె, 

సరస్వతి యామెతరలంపు తెలిసికొని పేటోకరా బేందునికడకు( గొనిపోయి 

యిట్లు చెప్పెను 
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వ. మ త్తకాళిని! యిశేంకు కానిరాజు. ఇననిఠాదధాని ము క్రిత్నే 

(తం బగువారణాసి. ఇతనికులదై వతం బఖిలభువనస్థుం డగు 

భూరటి. ఇతనివిహారదీరి క | తిలోక సంతా పనిర్వాపణి యగు 

గీర్వాణతటిని. ఇక నిస్మతి శాల విశాలాశ్నీ కేళిభ వనంబు. ఇతని 
భజ రకంగ రిపునృపాల బాలానయ సాంబువృష్టీ థా రా 

సమేతంబు. 102 

ట్రీ, మగరాశిని! ఇతండు, కాళిరాజ్రు ఐతనిరాజధాన, ము క్తిశ్నేతంబు= 

"ముకి కి నొసంగుపుణ్య మే! తపము అగువారణా.. ఇత నికులవతంబు, అఖిలభువన 

మరత అఖిల=ఐసమ స, భువన భ్ధుంనం=లోక ములందు6 గలవాండు-సర్వలోక 

వ్యాన, వనఘార్ద:3 =అయినట్టిశంకరుండు, ఇతినివిహార దీఫ్భిక = =ఇనతేని కీడాసర 

స్సు, తెం- గోక్యసం తాపనిర్చాపణి=మూండులోక క ముల సం తాపమును దొలంగిం 

చుశడ్కి అగుగిర్చాణతటిని=అ మునట్రిగం?, ఇతనిస్సతశాల = ఇతనిభోజనకాల్య 

విశాలాక్షీ కేళి భఐనంబు =విశాలా క్షీ యొక్క. (క్రీణాభ వనము. ఇసనిభుజూ స్తంభ 

దంభోలి-ఇతని= ఈ రాశాయొ3 ్క_, భుజా స్తంభ =భుజా స్తంభ మనెడి, దంభోళి 

-=ప్యజాయుధథము, రిఫు...నమేకంబు-రిపునృపాల = శతు రాజాలయొక్ళు, 

బాలా= కీ ఎయొక నయ చనాంబు=కన్నీ ర నెడి, వృపి ధారా=వర్త రలతో 

SS SE అనలగా క్ష oe hae త. 

జంపా వారిభి"ర్య లేడ్చుచున్నారని భావము, ఇం[దాయంధము పర్ష మునకు 

గారణమగుచుశ్నట్లు లీరాజేందువి బాహా స్తంభ ౦బులు శత్రు న్ర్రీల కర్న కిం 

గారణమయు లగుచున్నవని భావము. అలం. రూపకము. 

ఎచ. సకియ! యికేండు నీవబు(దశీచన్నుల, కేవల నొత్తుగా3ంగ౦ 
శుకముపళాభిరామకలు శే సుక ము వట్టుకఖాంకు 3 రాఎకముంల్ 

'(పకువిక శాంకరీ చరణ సంక జకుంకుముపంక సంకర 

(పక ట రిరంకశ కరక + పర్షశ శాంక క భాంక కార ముల్, 108 

“టీ, సకియ=దమయింతి ! ఇతండు= ఈకా$ీరాదా, (పకుపీత ... కారముల్ _ 
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(పకువీ = మిక్కి బి కోపము చెందిన, శాంకరీ = పార తీ దేవియొక్క_,చరణపంకజిఆ 

పాదపద్మబిలందలి, కుంక' మపంక' =కుంకుమబురద చేత, సంకర=కలి శయున్న 

టియు, (పకట= (పశీద్ధమైనదియం, నిరంక = =మచ్చలేనిదియు నగు శంకరకప ర్త 

ను ఈళ పు నాకుతున్న చాలజంద శేఖతో, తహ. 

ముల్ =ద్వంన్నయుగ్ధ ము చేయు చున్నవి. అనలయాంబార్వతీ దేవిపణయకోప ము 

వహీంచియున్నప్య శు శంకరుండు పార తిపాదముల మెం బడెను. ఆమెయప్పటి 

కిని శాంతింపక కుంకమపూంత చే వెలయుకాలితో శంకరుని శిరంబు తన్నెను. 

ఆసమయంబున శంకరునిశిరంబున నున్నదియు, నిష్క్లళంకమైనదియు నగు 

చందనేఖకు. బార్వతికాలు తగులంా. దత్సంబంధియగు కుంకుమ ౫ా రేఖ 

కంటుకొ నెను, అధి దానిని గలహించుచున్న వనంగా కావున గొంచెము ర క్త 

పర్ణ ము గల్లియున్న దాని మించుచున్న వని భావము. కింశుక ముకుళ ఆ ఫ రామతలు 

=మోమగు మెం) సలయొక్కా-మశోజ్ఞ తీలన్కు సుంక ముపట్టు = పన్ను గాంగొ నెడి- 

మోదుగు మొస్టలకన్న మిక్కి ల్. రములయిన తష. నఖాంకురాంకముల్ - 

నఖాంక ర= గోటిపొనలయొక్క, అంకముల్ = = చిన్నా ములను, అనగా నఖక్షత 

ములననుట్క నీవలుంద దన్నుల కేవలక్ =గొప్పవె న నీకుచముల( పక్కా, ఒత్తు 

కాక=(గుచ్చుగాక. అనయా నీరాజు సంభోగమందు నీ స్తనంబులందు నఖుక్ష్న 

తముల సంచు(౮గాత యని ఖావము. ఇతనితో గూడి సుఖింపుమని స 

తా. ఓవనమ మంతీ ! కోవించినపార్వతి దేవి పాదపద్మ ములం దున్న కుంకు 

మ బురదవచే మిళిత మైన యీాశ్నరుని శిరమందున్న బాలచంద రేఖ కనవచ్చు 

చు, మోవుగు మొ లఐలె మనోవారము లైన నఖక్షతముల నీరాజేందుండు 

శీకుచయులందు నంచులగాక. అలం. ఉపమ. 

తే. అతివ! సం గామం౦ంగ సంగత విరోధి 
నృపశి వోధిి రా కాండశేనివహఖండి 

చండభుజదండ మండిత +మండలా గ 

బాాగదు[ గ పతాపం డీశీజనవిభుండు, 104 
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టీ. అతిప=ఓదమయంతీ ! ఈజనవిభుండు= ఈరాజు, సం్గామ... (పతా 

పుండు--సంట్రామరంగ= యుద్ధరంగ మందు, సంగతి = అఖిమ ఖులె వచ్చిన, వి 

రోధినృప=శ | తురాజులయొక్క., శిరోధిశిరాకాండ =గొంతు కో వి కాడలయొ 

కు_,నినవా= సమావామును, ఖండి=ఖండించుటయందు, చండ = భయంకర మైన, 

భుజదండ = బాహుదండమునందు , మండిత = ఒప్పుచున్న, మండల్నాగ = క 

తియందుజా్యాగత్ =[పకాళించుచున్న, ఉ(గ=భయంకర మైన, పత ఫుండు= 

[పతాపముకలవాండు. అనలా శ్యతువుల భేదింపంజాలినపరా కమముచే నొ 

ప్వువాండని భావము. ఈపద్యమలో “ నృపగగోధిశిరకా-డ ”* అన కొన్ని 

(పతులలోను, * నృపశిరోధిగ రుత్కాండ ” అని కొన్నిగితులలోను గాన 

వచ్చుచున్నది. ఈళ₹ెండుపాఠమ లును నమన్నయోపయోగమ లు "కా లేదు. 

(“శిరా కాండి అని దిద్దంబడినది.) 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈరాజు యుద్ధరంగ ములందు. దారన్కిన శ్యతురా 

జాల కంఠరనాళముల ఖండించుటయందు సమర్థ మె భుజదండమందు "వెలయు. 

చునున్న తిడ్దంబున( (బకాళిలంచు భీకర ప్రతాపము కలవాడు. 

క్ర దశ శతిదృగ ర్వగర్వ 

(పశమన హేలాధురీణశపటువేగనిరం 
కుశ సె నితుర గరింఖా 

విశక లితదిగంతధరణి శ వీడు లతాంగ్ ! 105 

టీ, లతాంగీ=లతవంటేశరీరముగల దమయంతీ ! వీడు= ఈకా శీరాజు దళ 

ట్రూ ధరణి. దశ శతద్భక్ = వేగ న్నులవాని - అనలా నిందునియె క్కు యనట్క 

అర్వ=గుజ్జగు యొక్క, అనలా న్నుచ్వ్చె|శ్రవమ: యొక్క. యనట, గర్వా=అతి 

శయమును, (పశమనహేలా=శాంతి పొందించుటయ'"నెడి విలాసము యొక్క, 

భురీణ= భి రమువహీంచిన, పటు=సమర్థమైన, జేగ=వేగము కలవి. అనగా ను 

ఎౌెడశేవమను మించుచున్న వేగమకలపని భావము నిరంకుశ = అడ్డులేని, సె 

న్యతుగగజ బేనయందున్న యశ్వములయొక్క_, రింఖా= డెక్క లేత, విశకలిత 

ఆ=చూార్లము చేయబడిన, దిగంతధరణి= దిక్క_లయె క్కు. ఆంత పదేశమ ల 
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శలవాండు. అకా నతండు నిరాటంకము గా దిగంతములపజకు బోయి శతు 
వుల జయించినవా6 డని భావము. 

తా. ఓనమయంతీ! ఉచె్చ్యెశవమును మించినవేగము గలిగి సమర్థ ముల్రై 

యున్న యితని సేశలోని గజ్హ ములు దిగంతములవణకు భూ మిని నలియం[ దొక్కి 

నవి. అట్లియీ రాజును పరింప్ర ము. 

వ. అని వర్లించుచుండ దమయంతికి నిజముహోోేత్సవాగ తానేక్ర 

లోక శో భావలోకనకుతూహలంబునం బరాకు వహించి యుం 

డె. అవ్విఫం బక్కా_శిరాజునకుం గ్లేశావహం బయ్యె. సరస్వతీ 
'దేవియు వేజొక్క_నర దే వా త్తముం జూపి యి ట్లనియె. 106 

టీ. అన, నర్జ్మించుచుండంగా = ఈసరస్వతి "కాళి రాజాగుణసముదయమును 

నుతిందుచుండ (గా, దమయంతి, నిజ. ..కుతూవాలంబునక్ --నిజ=త నయొక్క 

మహోత్సస= స్ప్వయంపర మహో కృపమునిమి త్రమ్కు ఆగతజ=వచ్చిన అ నేకజ 

"పెకళ్కురగు, లోక =జనులయొక్కు, శోభా=సౌబగును, అవళలోకన= చూచుట 

యందలి, కుకూవాలంబుకల్ = వేడుక చేత, పరాకు, వహించి, ఏమశి, ఉం 

డె౯, అవ్విధంబు, ఆకాశీ రాజునకు, కేశా వవాంబు=క స్థ యు కలిగించునది, ఆ 

య్యె౯, సరస్పతీ దేవియు, వేతోొక్కొనరదేవో త్రముడ్ =మళీయొ; రాజాను 

మూవి, ఇట్లనియెన్ . 

తే. ఈన్ఫపాలుం డరోనా ధ్యాపుశరీశ్వరుంకు 

వేరు బుతుపర్గం డాకర్ష శేచారునయన ! 

పివి నరియింపు సము వీర్ల శవిధనువర్మ 

శేత కీళర్భ పర్లాతికీవీత వర్డు, 107 
టీ. ఆకర్ష చారునయన!= చెశులవజుకు వావీంచిన నేత్రములు కలదానా! ఈ 

నృపాలుండు= ఈ రాజు, అయో ధ్యాఫురీశ ఫరుండు = అ మో వ్యానగ రాధిపత్సి పే 

రు=ఇతనినామముుబుకుపర్జుండు, స ముదీర్ణ ... వకు -_-స ము వీళ్ళ విధ= ఎక్కు 

చైనరీతిగల, అనంగా నెక్కునవన్నెగలయని ఖావమ్సు సువర్ణ కేతకీ = బంగార 
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మొగలిచెట్టుయొక్క్యు, గర్భపర్ల = గర్భదళములకం క, అతిపీత = మిక్కి_లి' 

వీతవరముగల, పరుల = చాయగల, వీనిక్ ఆఈరాజాన్కు వరింప్రము. 
£3 ౯9 

తా. ఓదమయంతీ ! యీరా జయోధ్య కధిపతి. పేరు బుతుపర్జుండు. 

గదంగెటకులకం లు బచ్చనిచాయగల యితేని పరింపుము. 

ఉ. వారివిహార వేళ. జెలుశవా ! చెలువా శెకివీచనుంగ వొ 

సారపుంచారహోరములశేచందము. 7 కొనుంగావుతం జమ 

త్కారము [కొ త్త యె మెజియంశేద త్తటనీవుపరి తుటత్స్పడా 
సారవసార వారి ,ఛవశసారవరాంబుప్ఫషత్క_దంబముల్. 

టీ. శలువా=ఓదమయంతీ ! వారివిహారవేళలా = జల కీడ సలుపునపుడు, 

చెలువాశిడి నీచనుంగవక=ఒప్పుచున్న నీకుచకుంభములందుు తోత్తట...కదం 

బబుల్ త త్తటనీమక్ =ఆ స్తన పాంతములందు, పరి[కుటత్ = విటుగుచున్న, 

సదా=ఎల్లప్పుడును, సారవ=ధ్వనితోలహడిన, సారవ= సరయూ ఎది సంబంధు 

లగు ఊర్షి=తరంగములపలన, భవ=పుట్లిన, సారజగొప్పపయిన వర = (కేవ 

మైన, ఆంబు=నీట్యొక్క_, పృషత్క_దంబముల్ =బిందుసమూవాములు, చమ 

'తఈ_రము=అద్భుతేరసము, (కొ త్రయె=నూతన మై, మెళలియక్ = (పకాళిం 

చునట్లు-గా-స్తూ తేమ లేకయే హారములపలె నుండుటచే నాశ ఎర్యమనుట. సౌర 

ఫుల. దారవారములచందము = (శేష మెన ముత్యాల హోర ములీతిని, కై కొను 

-గావుత౯ =న్వ్నీ కరించును గాక. అనలా జల క్రీడలు సల్పునప్పుడు నీ స్తనముల 

(పాంతముల విశీర్ధ మగు మన్న నీటివిందువులు చూపజకు దారము లేకయే విం 

తగానున్న ము త్యాలహారమువ లె( జూపట్టును6 గాక ; సరయునదీభవములు. 

సారయవములని రూపనిహ్ప త్తి గాపలసీ పచ్చినను, “ డాండి నాయనహా స్తా 

యని” ఆనుసూ[ తేములోనిపతించుటవలన “సారవ ' అనురూపము సిద్ధించినది. 

నదేవికాయాంసరయ్యాంచ భవేదావిక సారనౌ ”” అని యమరకోశము. 

తా. ఓదమయంతీ ! జల కీడాసమయములందు సుందర మైననీచనుగవయ ౦. 

దు దతక్పాింతములందు విఆంంగుచున్న సరయూనవీతరంగముల సంబం ధు 
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లగు జలబిందువులు చూపజకు నీ స్తనముల పె సూ[ఠరను లేకున్న హారములవపలె 

వింతరై కనుపట్టుగాక. అలం, (థాంతిమంతేము. 

తే. ఇతరనితాత భగీరథుం * డతులమహీమ 

నవని (బవహింపంగాం జేసె $ న(భగంగ 
నితడు _తెంలోక్యమున( (బవ+హింపం జేసె 
గీరభావీణి ! వరధర కీ ర్మిగంగ. 109 

ట్రీ ఇతని తాత= ఈబుతుపగ్గుని తాత, భగీరథుండు = భగీరభు. డనురాజు 

ఆపవనిక = భూలోకమందు, అతులమహీమక౯ = సాటిలేని సామర్థ న్రముచే, అభ 

గంగ౯ =అకాశనదిని, (పవహింపంబేసెక =పాలీం చెను. అనలా సగరుండం 

వాయ యమేధము చేయుచుండగా నిందు గాయశ (ము నపవారించెను. దాని 

గనుగొనయబోయి సగర పుత్రులు సము దములను (దవ్వి పా తాళ మునకు బోయి 

తమచే నవమానితు(దైన కవిలున కోపాగ్ని కిం గాస్థ్రయు వైర. వారల కుత్తమ 

లోకములు గల్దటకై భగీరథుడు గంగానదిని గొనివచ్చి భూలోకమున (బవ 

హీంపంజే సె, కీరభాపి ణి= చిలుక పంటి పలుకులు గల దమయంతీ ! ఇతండు= ఈ 

రాజు, వపరధర్శ క్ర _ర్రిగంగక్--పర=( శేస్థ మైన, ధర్మ = ధర్మములవలనం గల్లిన, 

కీ రిగంగక్ =యళస్పనెడి గంగానదిని, _లలోక్యమునక్ =ముజ్జిగ ములందును, 

(ప్రవహింపక , చేసాకా, అనలా నితం డధిక మగుకీ ర్తి కలవాండని భావము, 

తా. ఓదమయంతీ ! ఇతినితాత భగీరథుండు గంగానదిని గొనిఐచ్చి భూ 

లోకమున బాలిం చెను. ఇతండు కీ ర్రగంగను ముజ్జగములందును చాణించెను. 

చ. కవివచనంబు లీతనియీగాధయశ కలశాంబు రాశిలో 

లవములునవ్రాా'లె డిందు విమలం బగువీనిగుణ! పతానముం 
దివిరి దిగంత సంపుటత $తి౯ా బుధమండలి లెక్క[వాయం దా 
నవము భజించు వై రినర కనాథయశ ఖటి కాకలాపముల్, 110 

ట్రీ, ఈతని... రాశిలో ఈరనిఆ= ఈరాజాయొక_, అగాధ = లో తెన్క 

యశ;= కీ _క్రియ నెడి కలకాంబురాళిలోక =శ్నీరసముదములో, కవిపచనంబు 
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=క వీశ్వరుల వాక్కులు, లవములువో లెక = బేశములవలి డిందుక్ = నాశన 

మగును. అవలగా నీతనికీ ని కవిపర్యులు నుతింప సమర్థులు కాకుండిరని భా 

వకు. వినులంబు=నిర్మ్ లమైనది, ఆగు వీనిగుణప తానముక్ =ఆయినట్టివీనిగణస 

మూహమును బుధమండలి=పండితే సమావాము, తివిరి=|[ పయత్నించి, దిగంత 

సంపుటతతిక =దిగంతము లనెడి సంఫుటనిదయమందు, లెక్క వాయ్ =లెే 

క్కించుట క0కెలువేయంగా, వైరి... ... కలాపముల్ -- వె రినరనాథ = శత్రు 

రాజులయొకి ,_, యశ:ఖటికాజకీ ర్రియనెడి లేఖన (ద్రవ్యముయొక్క_, కలాప 

ముల్ =సవూరా ములు, తౌనవముక =కృశత్వ మును, భజి-చుక౯్ = పొందును. 

ఆ నేక యులె యం కెలను (వానినచో లేఖన దవ్వములు-అన(గా కలములు. నా 

శన మొందును. ఇకనిగుణము లనంతము లగుటచే గణించుటకు శక్యముకాదని 

భాపము. అవలగా నితనికి ర్లిముందట శత్రుకీ రులు (పకాశింప లేదని అకార మః 

తా, ఓీవమయంత్! యితనికీ ర్రియశెడి లోంతెన పాలఎసందములోం గవీశ్వ 

ఇలవర్గ నలు "బేకము లె నళించును. ఇతని నిర్మల గుణములను బండితీసమూ 

వాము దిగంతము లనెడి సంపుటములందు లెక్కలు [వాయం౫ా శతువులకీ ర్తి 

యనెడి కలములు కృశించుచున్నవి. అలం. రూపకము. 

ఇా,అంభోజానన ! వీని నెట్లు నుతిపేశ' య న్వచ్చు నేత త్తనూ 

సంభూతం బగుకోనుసంఘము మహా+స త్యాంకుర శేణి య 
_స్పంభాటో పవిజృంభ మాణరిపువోశే స్పృంభోరుకుంభీనసా 

రంభ _స్తంభనమం[త మోత నికథోర శ్నేళ యాలంబునన్. 
టీ. అంభోజానన=పప్యమువంటి ముఖము గలదమయంతీ ! వీని = ఈరా 

జున్సు ఎట్లు = ఏరీతిగా, నుతి చేయక పచ్చు=స్తోతముచేయం గూడును? ఏత త్త 

నూసంభూక౦బు=-ఈ రాజుయొక్క థరీరమందు. బుట్టినది, అగురోమ సంగు యుఆ 

ఆయినట్టిరోమసనూవాము, మహాో...(శేణియే_మవాత్ =గొప్పదైన, సత్వ= 

వీరరసముమొక్క_, అంకుర శేణియె = మొలక లయొక్క_వరుసయే. ఆకా నిత 

నిరోముములు లోపలనున్న వీరరస ముయొక్క_ యంకురములే, కావుననే వీరర 

సోత్సావాముచే నితండు రోమాంచముకలవాండగుచున్నాండు. ఆలంబునక్ ౫ 
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యుగ్గమందు, ఈతని కఠోర కేశ =శ్రవణదుస్సవా మైన యితనిసింవా నాదము 

అ స్తంభ... మంఠము--అ స్తంభ = 6ఊ[గమయిన, ఆటోప = అతిశయముచే 

తను, విబ్బంభ మాణ=అతిశయిఎచుచున్న, రిపుజక[తువులయొక్క, దో సంభ 

"బాహు స్తంభము లనెడి, ఉరు =గొప్పవయి ర, కుంఫీనస = సర్బ్పములయొక్క, 

ఆరంభ = సం చారమును, స్తంభ న=నిర్భంధించుట యందు, మం[_తము=మంతతు 

ల్యమైవది. అనలా గారుడమం తేముపంన సర్పములు కట్టంబడినట్టు వీనిసింవా 

నాదము విన్నప్పుడు శతువులహా స్తయులు కట్రంబడు దున్న వరి భావము. ఇత 

ని నామమువు వి ఫీతినొందిన శ తువులబాహువు లు యుద్ధ ముకొఆప సాల 

చనుట. శుద్ది పొందిన వై దిక ముం త్రేయులవలన సర్సములు కట్టయకునని (పనెద్ది. 

తా. ఓనమయంతీ ! ఈకనశరనీరమం దువయించినరోమసమూ కాము, వీర 
'ఈసముయొక్క_ ముంకురములసమూ వా మే. యుస్ధరంగ ములం దితేని ౦వా నా 

దము శతువుంచావువు ల నెశపర్పరాజులను నిర్భంధించుటకు వై దికమం[త 

ముపంటినె, అలం. జొ స) క కావ్యలింగ ము. రూపకము. 

ఇా, గంభీర పతిపకు రాడపయశ;$ కాళిందియుకా వీనిదో 

_స్పృంభోద్భూతయకో, భగంగయు నని౯ $ సం శ్లేషముం బొం 
దునా,సంఛదంబున( (గుంకి కాంచును నుహా$క్ష ల్రీంబు రం 

భాపరీ, రంభానందని కేత నందనవిహశ$ర పొఢివి సంభముల్, 
టీ. గంభీర... కాళిందియుక-_గంఖీర = లోంతెన అపకీ _ర్లీపక్షమున మి 

శ్కెలిమైను (ప్రతిపక్షరాట్ = శతురాజులయొక్కా, అపయశః = అపకీర్తి 

యనెశ, కాింంయుక = యమునానదియును, వీని...గంగయుకలీని = 

ఇతనియొక్క_, దోః స్తంభ = బాహాస్తంభముఐవలన, ఉద్భూత = పుట్టిన 

_సంభములవ ల నిడుదలును దృఢ ములునయిన బాహువుల బలిమిచేం గలి 

గినట్టి, య్ భగంగయుక ష్ణ కీ రయ నెడి గంశగానదియును, సంశ్లేష 

ముల పొంవుకొ = కలియును ఆసంభేదంబున౯ = కనంగమ సలమతదు 

అనంగా, గంగాయముచాశదీ సము మెక (పయాగయం దని భావము. లేక 

ఆసంభేదంబునక్ొ = ఆయుస్ధమునందు, మహాతమా త్తఏంబు = గొప్పక్షతియ 

89 
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సమూవాము, అనలా తులీయభటు లనుట్క (క్రుంకి= తౌనమాడి, యుద్ధపక్ష 

మందు జచ్చి, రంభా... విసంభమల్ - రంభా= రంభయనెడి యచ్చరయొ 

క్కు, పరీరంభ = ఆలింగనంబువలన6 గల్లిన, ఆనంద = ఆనందమునకు, నికేత = 

నివాసభూల మైన, నందన = డేవో ద్యానమందు, విహార = వివాకించుటయం. 

దలి, (పొఢేజడిట్రమైన, విసంభమల్ = నవుకములను, కాంచును = పొందు 

ను. ఆనరగా--సంకోవాములేక యట్లపిహోరము నాొందుననిట. గంగాయమునా. 

నదులు గలిగినచోట( చానమాడినవారు నందనమువనమందు రొంభాదులతో? 

గూడి వివారింతుగిని వేదములందు( జెప్పంబడినది, అ" -యుద్ధమందు( గూలిన 

వారుగూడ స్పగ్రమందు సకలసుఖంబులనుభ వింతురన వెప్పంబడిన ది. యుద్ధమ 

చెడి ప్రయాగలో బుతుపర్టునియొక్క క్ ర్థిగంగయు శ తువులయపకీ రి యము 
నయు( గూడం౯గా నందు దేవాంబు వదలినక్ష[తీయులు స్పర్షిమును బేరుచున్నాా 

రని భావము. ఇందువలన బుతుపర్జునికీ [8 య(భ గంగవలెనున్న పనియు, యు 

ద్ధంబులందు. చెక్కుండ శ(తువులను గూల్చుచున్నా. డనియు6 చెలియంనగి 

నది, అలం. రూపకము. 

తా. దమయంతీ! సంగరములందు. చాజుటపలన. గిల్లిన యపకీు యా ర్ి 

యము నానదియు, నితనిబాహుపరాకమమువలన నుదయించిన కీ [యనెడి గం 

గానడియు( గలిని నస్థలమందు? (గుంకులిడిన క్ష త్రి) యవీరులు స్వర్గమున కేంగి 

నందనకనమం దచ్చరులతో లాడి వివారించుభాగ్యాంబును బొందుదురు. 

శా, తాద్భర్భృ విరించివాసరకర శేత్వంబుం | బతిఫి,౦చుచు౯ 
© 

యాదోధిం దననీడబాడఒబముగా 1 నాకాళ సంవ్యాప్యరి 

తూడారిసిరకీ 8 ఆరకముల $ నాయించు చేతత ఏతా 
క” థు 9 = ఎ 
పాదిత్యుండు వెలుంగు. బద ముఖవాశేచాగోచర ష్మకియన్. 

టీ. పద్మముఖి = పద్మముపంటిముఖము గలదమయంతీ ! ఏతత్పి) తాపాది. 

త్యుండు = ఇరనిపతాపమ సెడి సూర్యుడు, తాద్భక్ ...కరత్వంబుక్ _ తా 

దృక్ =అటువంటి, దీర్భ = పొడుాన, విరంచివాసర=[బవాదినముయొక_ = 

పగటిని కరత్యంబుక్' = చేయుటను, (ప్రతిష్టించుచుక ఆ స్తావీంచుచు, 
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పదునాలుగు మన్వంళరములకాలము (బవ్మాకు దిన మగున్వగాన యాదినము 

దీర్గ మని ఇెప్పపచ్చును.దినమునుజేయువాండు నూర్వ్యు(డుగాన (బహ్మదినంబును ఖు + 

గూడ నూర్యుండే చేయపళెను. కాని వతుర్షశ మన్వంతరముల కాలము పరి 

మాణము గలయట్టిదినమ ను సామాన్యసూ ర్యుండు నిర్మింపంజాలండని తలంచి యా 

నూర్యునికం కె విలక్షణు(డును, లేల కాల “యర, మికు. పకాశముగల 

వా(డున్కు నగు చేతత్చ)) తాపనూ ర్యుండు నిరి తుండ య్యెనన భావము. తననీడ = 

ఆ పతాపనూ ర్యునినీడ, యాదోధక్ = సముదమునందు, బాడబముగాక్ = 

బడబాగ్ని హో(్రమగచుండయగాూ, యకక! (వళ్బింఓము 

పళలిన6 డెను. ఇట ఒద కాగ్నిని (బతిబింబమ తో బోల్చుట చెళను, | పతిబింబము 

కం కెస్పతశ్సిర్ధవస్తవు నందధికగుణముండుట సహజమగట చేళి ను, నీరాజు పతా 

పము బడ బాగ్నిని మిజుచున్న దని తోంచుచున్నది. ఆకాశ... తారకములక్ - 

ఆకాశ=ఆకాళమందు, సంవ్యాపీ= వ్యావించియున్న, ఆరిక్ము దార=శతురా 

జులయొక్క_, సిరఎళాళ్నలేములెన) కీ గ తారకమలక్ =కీరులనెడి నత్సళము 
(థి 60. 4... ఆటీ అలాట్ 

లను మాయించుచుక్ =నళింప(జేయుచు, వాచామగోచర(షశీయక్ =వాక్కు 

ల నతికవించినరీతి చే, వలుంగక్ = (పకాళించచుండు ను. శతు రాజుల ర్లు 

లను నక్ష [తము లతో, బోల్చుటచే నవి మిక్కిలి స్పల్బ్పములని తోంచుచున్నది. 

ఇలిన్మిపళపసూర్ను! రొుదుట శృతువులకీ రలు దిరిస్యా రిలపజదడుచున్న నని 

భావము. ఆలం. ఆ త్పే)క్ష్ష, రూపకము. 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈ రెజ్ముపతా సమనెడి యాదిత్యుండు బవ 

దేవ్రునిదినము ను జేయ సమర్తు.డె, బడచాన్ని పో తకు తనకం (బతిబింబమె 
థి ౬” ౬ 

(పతిఫలింప(౫ా నాకాశమందు వ్యాపించియున్న శ[తువుల కీరనక్ష(తముల 

దిరస్క_రించుచు, వాక్య యుల కందనివాండె ప్రకాశించుచున్నా(డు. 

క. అన వినియు విననియ ట్ల 

జ్ఞననాథతనూజ యున్న చందము గనియ 

మృనువంశా(గ ణశియవలకుః 

జన ననుమతింజే సె నలువశేసతి వాహతతిన్ 114 



612 శృంగారనై హధము [ప-_115,116. 

టీ, అన్ =సరస్వతియట్లు పలుక గా, ఆజ్ఞననా థతనూజ= ఆదమయంతి, 

వినియుక్, విశనియట్లు =వినకుండినట్లు, ఉన్న చంద ము=ఉన్నట్టిరీతిని, కని 

చూచి, అమ్మనువంశాగణి యనలకుక్ =ఆరా జే్య్యదునియవతలక్రు చనక్ = వెళ్లు 
టకు, గ్లీనలువసతి = భారతి, వావాతతి౯ =వావాక సమావామును, అనుమతిచే 
సెక ఆకారం చెను. 

తౌ. సరస్వతి యు చెప్పీనపలుకులు వినియు వినకుండున టుండలగా 

సరస్వతి యామెమనోవిరాగంబుం జూచి యారాజేందుని పిడిచిపోవుటకు 
యాశధరుల సమ స | 

వ. ఇ ట్లనుము*ంచి, 115 

ఉ. అక్క_డ నొక్క_భూపతి నీనంగునికం కును రా పసంపవళా 
జక్క_నివాని( జూపి సర శీసతముమై మధుకస్వ రామృత 
న్యక్కతను త్తకోకిల సీనాతని తామరచూలి జేవి యా 
(కక్క_సడెన్వనింగ రము గారవ మొప్పంగంజూచి యిట్లనున్ . 

టీ, అక్కడక =ఆస్థలమందు, అవంగునిక ౦ కొనుజమన్మ థునిక ౦ శ, రూప 

సంపదళ = సౌందర్య సమృద్ధి చే, వక్కనివానిని= ఆందముగలవాండగు ఒక్క 

భూపతిని* ఒక రాజుకుమారుని చూపి, మధురస్వరామృత = ఇం పెనథ్యనియ నె 

టి యమృగోము చేత, న్యక ్ క్భృార =తిర స్కరింపంబడుదున్న, మ త్రే=మదించిన్క 

కోకిల =కో విలగలదియు,అశలగాం గోకి లధ్వనికం కె మధురమైనస్వరముగ లదని 

భావము. సనాతని=నాశనరహితురా లైన, తామర నూలిదేవి=సరస్వతి, సర 

సత్వముమైక్ = సర సత్వము చే, ఆ(కక్క_-సజవ్పనిక =కకినపు యౌావననంతురా 

లైన దమయంతిని ఎట్ట వానిని ఒల్లక గడుసయివదానిని కరము = మిక్కి_త్కి 

గారవము ఒప్పంలక్ =ఒప్పునట్టుగా, చూచి, ఇట్టనుక =ఇట్లు చెప్పెను. 

తా. కోకిలస్వరమును మించుచున్న స్వరము గలదియు, చనాశరహితు 

రాలునగు సరస్వతి య్యాపాంఠతమున సొందర్యసంపదచే మన్మథుని మించుచు 

న్నయొక రాకుమారుని నవయొవపనవతి యగుదమయంతికి. జూవీ గౌరవ మొప్పు 

నటుణాను సరసయుగాను నిట్లుపలికెను. 
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తే. పాండ్యభూపాలుం డీకండు 4 పద్మనయన 
యితని వీకీంపు నిజకటాశవేతీణముల 
మానశాలిని శానీన తానత మగు 
నాననాంభోజ మెత్తు $ మాయ తీరమున. 117 

ట్, పద్మనయనజ=పద్మములవంటి నేతములుగలదానా! ఈతండు= ఈరాజు, 

పాండ్యభూపాలుండు= పాండ్య దేశ పురాజు, నిజకటావ్నేక్ష ణములక్ =స్పకీయ 

మైన కడకంటిచూఫులచేర, ఇరతనికా, వీక్నీంప్రుము= చూడుము మానళాలిని= 

అభిమానముచే నొప్పుచున్నచాచా! శాలీనతౌనతీము = సిగ్గు చే సంపంబడినది. 

ఆఅగునాననాంభోజిము = అయి నట్టి ముఖపద్యమును, అత్తరమునక్ =త్సరతో, 

ఎత్తుమో. 

తా. ఓదమయంతీ! ఇతండు పాండ్య దేశాధిపతి. ఈసభ మధ్యమున నిగచే 

న్మ్యమమైన నీవదనకమలమునె తి నీక డకంటి చూపులతో నీతని వేగ చూడుము. 

ఉ. ఈసకలావనీతలము + నెక్క_టి. చాన పరి[భమించి య 

భఛ్యాఫసపరంపరాపరత శే న(భ్రమున న్విహరింపంగోరిరో 

లాసిక క్రీర్ణివి భమకశేలాగరిము న్నటియించు చుండునీ 
రానుతు వంశ రత్న ము దిశరంబుగ (జెంది యమందలీలలన్. 

టీ. ఇందు కీ ర్థిపరముగాను లాసికాపరము గాను నర్ధద్యయము "తెలియు 

నది-కీ ర్లి=కీ రియ నెడి లాసిక=వొమృది ఎక్కటికా=అసహాయముూగా, ఈ 

సకల అపనీకలము-సమ సమెన యీభఖభూమండల మని కీ [పరమయిన యగము- 
అలి చలా అలాటి @ 

కలలతో _అనలా నర్తనా3 కలల శౌశలముతో. గూడిన-.అనణగా నట్టి శాత 

లము నెజుంగ(జాలిన, వారుండుచోట నని లాసికాపరమయిన అరం రము 

తాను+అ= తొనొక్క_ళే - మల్ొకకికీ రి పొడసూపునట్లుగా నని కీ [పరమొన 
pr) ౧m al a 

యర్థము- వేజ్ కదొమరిది తల నూపకుండునట్లు గానని లానికాపరమైన యర్థాం 
క్ గమ. ే 9 తరము, పరిిభమించి=తిరికి (కీ ర్రిపరము)- గిఆగిఅందిరిగి మొగ్గవాలి (లానీకా 

పరముృు, అభ్యాసపరంపరా పరళేక్ జఎడ లెగని యలవాటు శేయుటయందలి 
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ఎెగి 

రము, వివారింపక =సందించుటు కని యము క్రీశేంచుకు కని యస్థాఎతరమ్యు 

క్రోరయో =అపేవ్నీంచిమే కాంబోలు, వంశరత్నముక =కులమందు (శేస్టుం డ 

యిక యిని యగ ము- చుర వెదుకంయిన యు యర్థాంతేరము, ఈరాసుతుక్ = 

ఆస క్రి చేక, అభ మునక =స్నగ్లమం దని యిన యుత కాశమంవని యువక 

ఈ రా కుమారు), తికంబు గాక =గట్లగా, చెంది=అనశనలంవించి, యి యర్భయు- 

వెక్కి యర య క్థాఎతరము, విభమకలాగరిమక =వివాంందు కలయరిదలి యతి 

శయఘచేక నని యర్థము -గిఇగిఆ౨ దిరుగు వట్టి శి ముమొక్క యతిశయము 

చేత నలి త చు ఆమువలీలలకొ =ఆతికయిం చిన ఆటకు, నటించు? = 

ఆకు మున్నది. అనలా దొమరిది మొనట భూమిపయిశినుండి "పెక్కు. విద్యలాడి 

వీమట నెనుకుళడ యెక్కి. మింకి మందు బలువిధథయు౨ నటనము చేయును. 
కీర య నెకి దొమంది భూకలమం దన్ని చోట్లకు ఆక్క తరువాత ఆకాశమం 

దు సయుఢేఘు నవలంబవము లేకయే యాకుట గలుగుట కై యభ్యాసముకొఆకు 

నీరాజనెకి మే 3 వెదుకుఫకడ నాశయిచి యివృకొలందె విన్యలాడు చున్నది. 

అనగా నీరాజా నాశయించిశకీ ర్తి భూమ యంతయు బ్యా స్వర్ష మునం దును 

వివాకించుపుక్న దని తాత్పర్య ముం అల౦. పర్యాయ ఘు. అప స్తుక పకేంన. 

తా. ఓసమముంతీ ! ఇక౦కీర్ణిన ర్తకి సను సనూమండబమందుకు సుద3ం 

చియ ఫ్య్యాసవకే మున గగనముదుంహాడ వివాంంప నెంచియీ కా.బోలును, విద్యా 

తీశయసుచే నీరాజనెకి వెచుకును రూంతలగా ననంతేయులెన లీలలం జూపుచు 

నృత్యము చే ము మన్నది అఎం. రూపకము. 

తే. ఇనవిరి పు రాద రాజి యే:శశు:టివరున 

కవుల శవులు దప్పక శ యరిగి యరిగి 
యక్క ఎహు కాలభూర్యత $ నడకను లైన 

తయా క్యన శరంబులకు య కృళీచ్చానునృ త్తి. 119 

టీ. ఇకని3పు నా ౩రాశీ=ఇరక విక తు రాశాంమొక్క._ సమూవాముు ఏశుంటివ 

రుపక = పతివసృరముశకు అడచ్రులడవులు ఆ (పతివరమును, ఆకిగి ఆరిగి = 



ప-120.] పంచమూ శాం స ము. 615 

“పోయి పోయి, బహు కాలకూన్యక్క = శరకాల మెప్వరును నుండక 

పోవుటచే, ఆడవులుజ వనరులు, విశయాక్ర్త్యనగరంబులకుక =తమపట్టణ ములకు, 

య దృచ్చానువృ త్తి" = న్పేచ్చావృ త్తి చేత, అరుగు¥ = పోవుచుండును. నవ 

బుద్ధి చేత నే తమపురయులను (బవేశించుచున్నారు. అనలా నితనిశతువులు 

(దతిసంవక్సర మొకొొ_కయడ వియందుం గాంపుగరముచేయువు నొకవనము 

నుండి వేటోొకపనమునకు(6 బోవుచు నట్లుపోవునపుడు వనములై యున్న తమపు 

రమయుల నే పొందుచున్నారు. శ తువులకు బురంబులనుండి తతీమివేయుట చే 

వారిపురములు జనకూన్యమ్ములె యడవులై యున్న వని ఫలి తార్థము. 

తా. వమయంతీ ! ఈరాజుశతురాజులు పతివత్సీర మొకొ్కొ_క్కననము 

నందు నివఫించుచుంబోయిపోయి, కొంత శాల మునకు జనఘాన్యమగుట చే నడ 

వులై నతమపురములను వరబుద్ధి చేత నే ప్రవేశిందుచున్నారు.ఆ౨౦.పర్భా యము. 

శసగ్గరా.ఆళో కాలోక మేదిశన్యమల మలయజో? దా 5విస్తా సర కీర్తిక 
ఫీలాకూ రారపా రాీీఖలజనవిను తా! శీణచా ప పతాపుకా 
బొలావ ఖీంపువీ 9) శీబద యు గయు% పశ తృాతి భూ వాతి భూ య 

శూ జారత్యోడుసల్నీశనులభ పరిచ మాశీస్తోకనందన్న భేఎదున్ 
టీ. చాలా=నమముంతీ! ఆలో కా... కక్ -ఆలో కాలోక = చకవాళే 

'పర్యంతముగ ల, మేదినీ= భూ కాంతకు, అమ = స్వచ్చమైన, మబయజజ=జమం చి 

గందపుపూంత య మునదియం,ఊ దార =గొప్ప వగునదియం, వి స్ఫార = పకాశించు 

చున్న,కీకి కొ = యశస్సుగల వానిని, ఖేలా ,..(ప తాపుక_కోం=రమృమైనదియు 

అహా పారపార=సమ్ముదముమొక్క_ అవ్యలితీరమందున్న, అఖిలజన=సమ స్హజ 

నుల చేతను, వినుత =కొనియాడంబడుచున్న, అ క్షీణ=గొెస్పద యిక చాపముమొ 

'క్కు- (పతౌపము గలవానిన్తి అనలా నితేని ధనుః పతాపము సము ద పునవ్వలి 

'తీరయులవటికు వ్యాపించిన వనిభావము. పవ --నఖేందుక -పదయు?గ = చరణ 

ద్వయమంవు, యుకపత్ =ఒక్క-మాటుగా, పాశి=పశుచున్ను, ఆకలా నమ 

స్క_రించుచుశ్న యశుట. భూప=రాజాలయొక్చు_, అ౨భూయః = మిక్కిలి 

'శఆంము గారున్న, చూ శార్న ఇళశికోము నెక, ఉడుపత్నీ తారకలను ఖా 
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ర్యలతోడ, సులభ పరిశయ= సులుపషయినకూడిక చేత, అస్తోక =సాక్కు_టముగా, 

నందత్ =సంతనించుచున్న-(నఖపరమ.7౫ా) చెలువు గులుకుచున్న, నఖీందుల్ 

=నఖములనెడి చంయదులుగలవానిని--అనం౮గా. దనపాదములందు( బడుచున్న 

సమ సరాజాలయొక._ శిరములందున్న రత్నంబులకాంతుల చె సున్న, 

నఖకాం౦ంతులుగలవాండును గీ కిమంతు(డును, (పతాపవంతుండును నని ఇ" పము. 

వీనిక = ఈరాబును, వీక్షీంపుము = చూడుకు, అనగా సమ సం"జులచేతను 

(మొక్క_(బడుచున్న యితని. నలి నాలుకు వు కావున నీతేని వరింపు 
మని యఖ పొయము. 

తా. ఓదమయంతీ! చ్యకవాళ పర్వతముచే, జుట్రంబడిన భూమికి మంచి 

గందపుంబూలతవలె వెలయాచున్న యుదారమైన న రిగలవా(డును సము వతీర 

ములపణజకు వ్యాపీంచిన యుగ మైన (పతౌపము గలవా(డును, చాదపద్యములం 

దొక్కు_మాలుగాం బడిన రాజులశిరోరత్నములచే సంసర్టి తి మైననఖ'కాంతులు! 

గలిసినవా(డును, నగు వీనిని, వీక్షించి "పెండ్లియాడుము. 

వా, భంగాకీ రి వసీమలీమసత మగ పతక పృక పతి 

త్వంగ త్తిందుక కాన నాంతరముల౯ $ వరి ల్లునత్వ్యూలన 
లి —D ౧౧ 2౧౧ 

ఆ <«9 అధ ద్భృంగి సీని పతాపవహ్ని జగదుశత్సంగంబున౯ దత్ స్ఫులిం 

గాంగారంబులు భానుండుకొశిఖయుజంశ భా రాతిగంభో లియున్ . 

టీ, వీన్మిపతాపవహి హ్నా =వీని (ప్రతాపాన్ని హో కయ, భంగ .. . కాననాంత 

రములక్ -భంగ=పరాజయముచే, అకీ _రీ= దువ్షీ మ్య-ర్షి రియనెడి, మవ్షీ=మసి వేరు 

మలీమసతమ=మిక్కి_లి ములినీభూూతు'లె న న, ప్రత్యర్థి సృథ్సీ పతీ = =ళ తురాజుల నెడ్సి 

త్వంగత్ =వడ(కుచున్న) తిందుక కాననాంతరములక్ = నల్ల తుమికి చెట్లయొక్క_ 

మధ్యమందు, ఆత్యుల్ల సద్భం?౯ =మిక్కిలి _సకాళించుగీతిచే, స ౭ల్లుక= 

(పన _ర్లించుచుండును. తత్ స్ఫులింగాంగారంబులు= ఆప త పాగ్ని యొక్క. య 

శ్నికణములు, జగదుత్సంగంబునక్ =జగ త్తునొడియందు..అన(గానడుమ, ఛా 

మందుక్ =నూ-ర్యుండున, శిఖియుక్ =అగ్ని పో తు(డును, జంభారాతి దంభో 

భియుక్ = దేవేం్యదునిజాయుధము నై యున్నవి.అనంగాం దిందుకకాననముల9 
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నల్లగా నుండును, శతురాజులును దుష్మీ_ రి యగెడి మసిచే మలిగీభూతుల్రై 

నల్లగానున్నారు. తిందుకపనము దగ్ధమగునప్పుడు ఇటచ్భిటమను ధ్వనిని జేయ 

చు 'బెద్దయస్నికణములను జిమ్గుచుండును. సూర్యుండును, పహ్నీయును, వజూ 

యుధమును, నేతత్పి తాపాన్ని యొక్క. కణములే, ఈచెస్పుటచే నతన్నిపతా 

పాన్ని నూర్యాదులను మించుచున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది. ఆఫ తపాగ్ని క 

గణములయిస సూర్యాదులే దుస శవా కేకు. అక సూన్యాదు లగుచుండ లగా 

వా_పతాప మెట్ల డనో యెప వ్వరు చెప్పగలరు. 

శౌ. Lesa! ఇతని. పతాపవహ్నిపరాజయముపలన( గలిగిన దు 

ట్ర కయాడి మసీచేత నల్లని శరీరమలు గలిగి నల్లతుమిక్చట్లను బోలిన 

శ తురాజుల మధ్యమందు. os ఆతిందుక చెట్లను దహించు 

నప్పు డుదయించినయగ్నికణము లె సూర్వు(డును వహ్నీయునును షజాయం 

ధమునై యున్నారు. అలం. రూసకసంకీగమగు నుక్చే9 క్ష. 

వా శా. ఏణీలోచన! యేతదు[గసమరశ పేవోపనమా మర 

(కేణీమధ్యాచరుండు వై న్యుండు గర తే పామై క కొనుం 
బాణం జూపము వఏనిదంతిబలముల్ + వె వచి నక ని౯ జంగను 

మణ ధంబులు'వో ₹ధా థా(తయెడ(గ కొంచు౯ విదృ౦భింపంగన్ . 

టీ. ఏణీలోవన=ఆండులేడ్ నేతి ములనలె విశాలమగున్మేత్రమలు ౫౧ల దమ 

యంతీ : వీనిదంతి బలముల్ =వీని గజబలములు, అనిక్ పెక = యుద్ధ ౦బున 

మోందుమిందుగా, జంగమలోణీ, (ధంబులువో లెక ఎనడనొండలని లె, ధాతీయెడ 

=భామియొక్క. యవకాళమును, క కొంచుక్ =న్వీకరించుచును, విబ్బంఖింపక్ 

కక్ =ఆరిశయింపగా, ఏతత్ ...చరుండు- ఏతత్ =ఈరాజుయొక్క_, ఆ(గ=భ 

యంకరమైన, సమర =యుద్ధ మును, (పేమా= చూచుటకు, ఉ పనమ=వచ్చిన, అ 

మర=దేపతలయొక్క., (ణీ=పం క్షలయొక్క., మధ్య= మధ్య భా? మునందు, 

చరుండు=స ర్తించుచున్న వా(డు, వై న్యు(డు=పృథురాజా, 8 శే పణార్గ మై=ప 

ర్వళమలన బీముటగౌ, పాణ్క్ ఎ చతీచర, చాపమ ౯, 3కొనక్ జదీగికొను 

ను ఆనా నీరాజుయుద్ధను ను జూచుటకు వచ్చినజేవళలలో నున్న పృదురాజా- 
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యుద్గభూమియందు నడగొండలపలె వర్తిల్లుదున్న యితనియేనుంగులను జూచి 

కొండలని భకు చెంది పూర్వమువలె నే తనక్రోపయు చేత. గొండలను చాజ(జిమి 

సమముట్టయుగా జేయుటకు వింటిని కొనక మానడు. పూర్వము భూమి 

పర్వతముల చే నిండి నివసించుటకును సస్యాదులను బండించుటకు నుపమోగింప 

కుండ(౫ా నాపృ'గురాజు తనవింటికొప్పు చే భూమిని సరిమట్ర ముగాం జేసి నని 

భాగపరేప+ద్ధము. 

తా. లే.కికన్నులపంటికన్నులు గల దమవశొంతీ ! ఈరావేందునియేను6 

తులకదుఫులు యు భూములూాందు నడగొండలవలె సంచరించుచుండ6౫ా నీతని 

యుద్ధ మును జూచుటకు వచ్చిన సురలలో నున్న పృథురా జూమేనుంసలను 

బర్వతిములను (భమించి వానినిజిక్తుట కె చేతితోం జూపము తీసికొనకమానండు. 

"అలం. గమ్మో త్చేం క్ష | భెంతిమంతము. 

శా, ఆదె త్యాంతకువతు మన వాము శూశీన్య తె క దోవస్ఫుటా 

సీకన ర(టకీటజాతకృనక కేశ తాత వ తీభవ త్రీ ; రై ౧వన్యర్క_ట టజాతక్చతక్ న్ తాతేషతిభవ 

క్ష అస అప 3 త్తాదృశ్నర్యలకా సుభా భరణ) శ$ేత్నహ్ఫూ ర్తిగాం బాసి యా 

పహ్రోదం బొప్ప వసించు నీ యి3ిని బౌశహో మధ్య సౌధస్థలిన్ . 
య డృ 

ట్, ఆదె త్వాంఠకుపక్షయు = ఆవిషుమూ రి వక్షకఃసలము, ఆన +ఇవాము= 
రాం లి ౯3 —0 థి దల 

“ఆ నెశ మందిరము, కూన్య...స్ఫూ ర్థిగా-ళూన్యత్వ=ల కీ కూ ర్య మగుట య 

నెః, దక ముఖ్య మయిన, దోను=తిప్పుచే, స్ఫుట= స్పష్టము గ్యా ఆగకీదత్ ఇనిప 

ద్ జో ల సించుచున్న, మర్క_టకట= పా లెపురుగుల చే, జాత=ఫుట్టిన, కృతక =కృతి 

'మమైన, శ్చే తాకప తీభవత్ =సాలెపై ( తగొడుగు అగుచున్న, తాద్భక్ 

=అఆబుపంటి, నిర్శలజ స్వచ్చమైన, కౌ సుభ =కా సుభమ నెడి, ఆభరణరర్నన్నూ 

ర్త్గాః =ఆంంకారరత్నే ముయొక్క_ కాంతి గలదియగునట్లు గా, పాగి=విడిచి, 

ఆహ్లాదంబు=సంతోషము, జఒప్పక్ జ ఒస్పనట్లుశా, ఇతని చావోమధ్యపసౌధస్థ 

లిక =ఇరోని బాహువులమ ఛ్య భాగ మనెడి సొధమందు, వసించు =ఈఆం౦డును. 

జనశూన్య యులయిన' గ్భవా ములలో సా లెప్పరుగులు (ప్రవేశించి తెల్ల నివియు మండ 

లాకారములు గలవియునగు పట్లులను బెట్లును. ఆయె లకీ తనవాసమెన చిషువ 
లు లు mM లీ రా వ్ 



ప-124.] ప౦ంచనూశ్వాస ము. 619 

తృమ నెడి గృహంబుకు విడు మట చే నాస్ఫృవాము సాలెపురుగుల కాలవాలమై 

"తెల్లనిపట్లతో. గూకియుం డెను. అందుళోనొకపక్సై కౌ స్తుభరత్న ము. కావున 
నిట్రి దోవషభూయివ్భమగు గృవాములో నుండ నభఖిలపింపక లక్షీ యితేనిపక్షః 

స్థలసొధమందు నిపసీంచెవని అనలా లక్షీ యిశనియందు సి స్థిరముగా నున్నదని 

పష కాస్తుభము ఎజ్జనిదయ్యు తెల్లనిదిగా నిట పర్ణ ంచుట 'తేజోహేనత్వ 

మును బట్టి యని తెలియు )ది, విస్గువక్న రును గృవామనియు రాజు చాహామధ్య 

మును సౌధ మనియు. జెప్పుటచే లక్ష్మీకి విస్ణువుకం కే నీరాజే రంజకు. డనుట 

వ్యంజితము. ఇ 

తా. విస్థుమా_ర్థీవక్షః స్థల మనెడి గృవామున కళూన్యత్వరూపదోవముచే 

నిళ్ళంకముగా నివవంచుచున్న సా లెపురు ఉలచే నల్ల (బడిన తెల్ల నివియు వలయా 

కారములగునవియు నగుపట్టులలో నొకప క్రై కా స్తు్రభరత్నీము. అట్టె దోవభూ 

యిస్ట మెశ గృనామును విడిచి లక్షీ యితని తశ స్టలియనెక మేడ నిపసీంచు 

చుం డను. అంం. పర్యాయము. రూపకము. 

ము. గున నందా ఏమైన మగ గమ ధృత $స్క_౦ధావధిశ్యామికం 

బును బౌథో ఫరమార గాహీయునునె నై $పూ(జబోణియీో రాజనం 

దనగంధద్విప మాజిలోం దరమసంశే ధ్యా కాలమున్నో లెన 

నే విరోధి చావాబభుకా తేవన్సహ సోరీశులన్. 

టీ. పూయబోణీ=ఓదమయంతి! ఈ రాజనందన గంధద్విపము= ఈరాటేంద్రుని 

మదపుకేను(గు, ఆజిలో=యుస్థ ములో, ఘన... మూర్థము-ఘన=గొప్పదయిన, 

సిందూర=సిందూరప రాగ ముచేత , వి ముగ్గ = సుందరమైన, మూ్థ యుజశిరస్సుగలద్కి 

సంధ్యాకాలప క్షమందు, ఘన... మూస్ధము-ఘన=దట్టమయిశ, సిందూర ఇకు౦కు 

మశకాంతిపంటి కాంతి చే, వియుగ =సుంచరమ మిన, మూస్ధము=మింది భాగము 

లది. సింయూరము చే నందమైన యారాజకుమారు) గజముయొక్క_. శిరోభాగ 

ము సం ధ్యాకాలరాగ సుతో గూడిన యాకాశఫాగమువ లె నొప్పు చున్న దని 

భావము. ధృత ... శ్యామికంబును-ధృతీ =ధరింప(బ కిన, స్కృ_ంధావధి = కండ 

చులవజకును వ్యాసించిన శ్యామికంబుకు=నల్ల దనము గలిగినట్టిది. సంధ్యా 



620 శృంగారనై మధము [ప-125. 

కాలము నాడ నిశాముఖమందు వ్యాపించు చీంకటిచేం గొంతవజుకు నల్ల గానుం 
డును, పాథోధరమార్షగాహియును = ఏనుగు మిక్కిలి యెత్తుగానుండుట చే, 

పాథోధరమాగ్ల = అకాశమాగ్లమును, గాపహీయును=పొండినడియును, సంధ్యా 

కాలర క్మయు నాకాశమంటె యుండును, చరమసంధ్యాకాలముక్ పో 

లె౯=సాయంకాల సంధ్యపలెను, అర్థి ౯=|పీతిచే, విరోధి... సహ(సాంథ. 

లక -విరోధి=ళ (తువులయిన, చాహుజభ్రుజా= క్ష తియులయొ3 pen తే౫ 

(పతాపమగెడి, సవాస్రాంశుల౯ =సూర్వ్యులను, ఇరోధించుక = అరకట్టును, 

కాంతిరహితముా జేయును. సిందూరరజముచే నేనుంగుళికోఖ 'గము మాత 
మెజ్టగా నుండి, తక్కిన శరీరభాగమంతయును నుల్లగానుండును. సాయంసమ 

యంబున6 బళ్చిమదిక్కునందు ర_క్షిమగలిగియుండి తూర్పుఖ ' గమునందు. జీంక 

టిచే నాప్ఫతమై నల్చ్లగానుండును. కాన గజంబున కుపమ తగియుం డెను. సా 

యంకాలసంధ్య చూపట్టినప్పుడు సూర్యు. డదృశ్యు.గై యున్నట్లు వీనియే 

నగు చూపట్టినతోడ నే శతు రాజుల తే జయు లదృశ్యము లెనవని ఖ' పము. 

తా. దమయంతీ! సీందూరపరాగము చే నెజ్టనిమూర్ధ్థము గల్గి భుజశిర స్సుల 

పఆరును నల్లగా నుండి, మిక్కిలి యెత్తు గలదగుటచే నాకాశము నొరయు 

చున్నవీనిమదఫు కేన(గు, సాయంకాలసంధ్యవ లె. దనరారుచు శ తురాజుల 

(పతాపమనెడి సూర్యులను నిరోధించుచున్నది. అలం. ఉఊ త్ప్చే)క్ష. రూపకము. 

క. కీ రిధను జె నయీతని 5 a 
మార్తుర కని కరుగ నరుగ + మగువ బెడంగై 

మా రాండమండలంబున 

గ రమయం బై న(త్రోవ $ గానంగవచ్చున్. 125 
టీ. మగువ=ఓదమయంతీ ! కీ _రిధనుండు=యశ మేధనముగా( గలవాండు, 

వినయీతనిమా ర్తురకుక్ = అయినట్టి యితనిశతువులక్కు ఆని కక్ =యుద్ధమునక్కు 

అరుగక అరుగక్ =పోవలా 6 బోవయా, మారాండమండలంబునక్ = సూర్య 

మండలమందు, 'బెడం గ =గొప్పదె, ౫ ర్రనయంబు = పల్లము తోం గూడినద్వ్శి 

విన్యతోపక్ = అయినట్టిమార్లము, శానంగళ్ పచ్చుక్ జకనంబడును. ఆనా 
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నాసన్నమరణులకు నూర్యునియందు ిద్రము గానంబడును. ఇతని శతం 

రాజులకు నితనిని దలపడరాంగానే సూర్యునందు ఛిదము గనంబడుటచే 

వెంట నే మరణము కలుగువనుట. శతువుల నసలీల నతిశీఘయున నితడు 

గూల్చునట్టి మహా తేజు డని ఫలితా ము; 

తా. స్పష్టము. 
చ. ఎరిరిచి సమ్ముఖం బయినశీయింత టిలోనన యెమిచి తమో 

కొదనముఖంబునందు విము+ఖత్వము గ కొనునర్క_దీ ప్తి చే 

నదరులు వాజుచు€ + బెడిద మైనయదఃక ర వాలభార చే 

విదళిత మె శిరోధి వడ $ వీరవిరోధిమహిశుం డుద్ధతిన్. 126 

టీ. వీర వినోధిమహీశుండు=వీరుండయిన శ తుభూసాలుండు, ఉద్ధతిక్ = 

దర్పముచ్చే ఎగికిచి = ఎదిరించి, సమ్తుఖంబు= ఆ ఫిముఖుండు, అయినయింతటి 

లోనన= అయిన స్వల్పకాలములో నే, ఏమి చిత్రమో = అదేమి చిత్రమో కాన్ని 

ఆర్క_దీ ప్టిచేక = సూర్యకాంతి చే, అదరులుజకాంతికణములు, పాజంచుక్ 

=నిర్ల మెంప( జేయుచు అనగా నూర్య కాంతిలో ధగధగలాడుచు, బెడీదము 

=ఛయంకరము, వనయదఃకరవాల ధార చేక -ఐన= అయినట్టి, అదః = ఈరాజు 

యొక్క, కరెవాల=క త్రియొక్కు, ధార చే =అంచుచే, విదళితమై, శిరోధి= 

మెడ, పడక =సడిపోయా, కదనముఖంబునందు౯ =యుగ్గభూమియందు, వి 

ముఖత్వ ఘు=ప రెజ్యుఖత్వమును, కై కొనుక జన్వీకరించుకు. సమ్తుఖుండయినవా 6 

డు పరాజ్యండగుట యొ ట్లని విరోధము, విగత మైనముఖ ముగలవాండని చెప్పిన 

చో విరోధ నున కాభాసమగును అనంగా శ (తువులు సక్ముఖమునకు వచ్చునంత 

లో నే యికంచెం జంపంబడుచున్నా రని భావము. 

తా. ఓదమయింతీ ! శ్యతురాజు దర్పముతో చెడిరించి సకుఖు( డైనంత 

మా(త్రమున నే సూర్యకిరణసంపర్క_యుచే ధగధగలాడుచు భయంకర మైన 

యితీనికరవాలధారచే మెడ ఖండింపంబడంగా విగతళిరస్కు( డై మృతి 
నొందుచున్నా (డు, అలం-_ విరోధాభాసము. 

వ, అనియె నప్పుడు సవిాపంబున డాసి యున్న యంతేఃపుర దాసి 
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యా దాసీన్యగర్భం బె నవై దర్శితలం వెటింగి వేలొక్క దెన- 
చూపి “ అక్క యిటుగనుంగొనుము సౌధా(గంబునందు 

నటియించు కేతనపటాంచలంబునం జలంబు గొని యొక్క 

"కాకి గావానముస కె కాకారవంబుతోో డం గాలూందందలంచి 

యనువు గాక చీకాకుపడ చున్నయది ” యనుచు న(పస్తుతే 

భావణంబులం బరిపోసంబు పుట్టంచిక, 127 

టీ. అనియెక =సరస్వతి పలికెను అప్పుడు= ఆసమయమున, సమిపంబు 

న్, డాస్కిఆన్నయంతేః ప్రురదాసి, జౌచానీన్యగర్భంబు=ఉ పేక్ష గర్భమందు 

గలది, ఐన వై దర్భితలంపు= అయినట్టి దమయంతియభిపాయమును, ఎలీంగి=ఐ 

తెలిసికొని, వేలొక్క బెసచూపి, అక్కు_= ఓదమయంతి, ఇటు, కనుంగొనుముజ 

చూడుము, సాధ్శాగమునందుక౯ = మేడయొక్క_. కొనయందు, నటియించుకే 

తనపటా౦చలమునక్ = చలించుచున్న ,ప తాక చీరయొక్క_ కొనయందు, చలం 

బు=పంతేము, కొని ఒక్క_ కాక్, గావానమునకే =(పవేశముకొజణకు, కాకార 

వంబుతోడ౯ =కా కా అనుధ్యనితో, కాలూ(చ౯ =నివసించుటకు తలంచి, 

ఆనువుకాక = పలనుపడక, చీశాకుపడుచున్నది = వికారమునెందుచున్నద్వి 

ఆనయాం జలించుచున్న పటాంచలమందు( గూర్చ్పుండ [బయత్నించుకాకి ప 

యత్న మెట్లువ్యర్థ మో య లై యనురాగము బేని దమయంతియందు శృంగార 

చేవ ఇ”వించుట యనుచితీమని భ వము, సరస్వతి వఐర్జించుండంగా దమయంతి 

వినియు విననట్టూరకుం డెను. పాండ్య రాజదిచూచి “మానమర్థాంగి కార" మను 

పచనముచొప్పున దమయంతి యూరకుండుట చూచి తనయం దనుకాగ ముఫూను: 

చున్న దనుకొని శృంగారచేస్తలు చూపనారంభిం"దెను. వానిచేష్టలను దమ 

యంతియింగితీంబును నెలింగి యంతఃపుగదాసి కాకమివంబున నిట్లు చెప్పె 

అనుచుక్ , అపస్తుతభాషణంబులక్ = అ(పస్తుత పచనములచేతను, పరిహో 

సంబుక్ =నవ్వును, పుట్టించినక్. = ఫుట్రింపలా, అనగా నన్యాపదేశంబున6 

చాండ్య రాజు నభ్ఫి పాయంబు తెలిపి సభ్యులకు నవ్వు గలింగించె నని భావము. 
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తే. దాసి చేసినయప్పరిశీవోసమునకు 
హోసపరిపా౦డురం బె నీయక్కొ_లువున 

a 

నానృపాలుముఖమ్లాని ఫే గానంబడియె 

నలుపు గానంగంబడు6. గదా + దెలుపులోన. 128. 

టీ. చాసి చేసినయప్పరిహాసమునకుల్ = చేనినట్టి శీరడమంక, వహోసపరి 

పాండురంబు=నవ్వుచే నంతటను డెల్లనై నది, వనయకొ్ళాలువునక్ = అయినట్టి 

సభయందు,నవ్వు తెల్లగానుండునని కవిసమయనిద్గము. కావున చాసిపచనంబులు 

విని సభలోనివారు నవ్వుచుండుటచే సభకు శ్వేశత్వము నై సౌావీంపంబడియె నని 

భావము. ఆనృపాలుమ ఖమ్హాని = అరాజుయొక్క_ ముఖము ప సుట్, "కానంబడి. 

యెజచూడంబ డెను. అరాజు శ్యామలకాయుండు-- దానీ పలికిన కేరడ ములకునుు,.. 

సభాసదుల పరిహాసమునకును, మణింకకాంతి దణిగినవాండ మాడిపోయెను. 

కలకల నవ్వు చున్న సఖి 'సదులలో విచారపరీతు( గనపాండ్యరాజుము కాంతి 

పీనత్యము స్పషముూా, -గానవచె*ను. మాని నలలగానుండు వ) సరి ంచుట 
లు న్న యm a2) ణి 

కవి సమయసిద్ధము కావున హాసవిలసీతములె "తెల్లనై వె యున్న సభ్యులపదనముల 

లో విచారభిన్న మై కావుననే న నల్లనిదెయున్న యా రాజుపవ నంబు స్పష్టముగా 

'దెల్లమయ్యె. నలుపు, తెలుపులోనక్, కానంగ(బడుగదా=క నంబబడును గదా? 

తా. అంతఃపురదానీ చేసినయాపరిహాో సమునక్ర నవ్వచున్నవియు. చెల్లని 

వియు, నగు కొలువువారిపదనములలో విచారఖిన్న మై నల్లన చై యున్నయా 

రాజువదనంబు స్పష్టముూగ6 గానవచ్చే. "కెలుపులో నలుపు స్పష్టముగా జూ 

పటునుగదా ? అలం. ఆర్హాంతర న్యాసము. 
ట థి 

గ  ఆరాజుపట్టు వాసి మ 

పత. 'సిద్ధనుర సశేమర్చిత చరణాం 

. భోరువా భారతి యొక్కను 

వోరాజుసమిపమునకు $ నల్లన జనియెన్ , 180 
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టీ, నుహో...రువా-దుహారాజిక ఇమహో రాజికమనెకి దేనతాగణముచేత 

ను - ఇన్నూట యిజువది యార్సురగు మహారాజికు లనెడి దేవకలసమారామూ 

మహారాజిక మని చెప్పంబడుదున్నది. సీద్ధ= యోళసిద్ధు ల చేతను, సుర= దేపత 

లచేతను, సమరి ృతీజపూజింపంబడుచున్న, చరణాఎభోరు కాజ పానపద్మయులు 

గలు భారతి, ఆత్తావాప పాలక రానా నాన మును పా!=విడిచి పెట్టె, ఒక్క-.మహా 

రాజు సమీప మునకుక్ = ఒకరా జేం దు ఎవరికి, అల్లనకౌ, చనియెన్. 

తా, సమ స్తనురలచేం బూజబింపంబడు సర" జీ దమయంతి నారాజునుండి 

'మణియొక రాజును బందించి మెల్లలగా నిట్లనయె. 

వ. చని మహేంద్రగిరి యేలు నన్న రేషదునిం జూపి దమయంతి 

క్రీ టనియె, ' 131 

చ. నరనుతు నిమహేం(దగిరి నాథు వరింపుము రూపసంపద౯ా 
దొరయువితండు నీకు నొక $వోసమునుం గల దప్పురంబునళ్ 

గరిమ! గళీంగజంబు లగుశీగంధగజంబులకుంభ రాజితోం 

గరకరి వుట్టంగాం గలదు $ కామిని! నీవలి చన్ను దోయికిన్ .182 

టీ. కామిని=ఓవమయంతి ! నరనుతుకొ = జనులచే బొగడయబ డెడి, ఇమ్మ 

"హీంసినా నుక = ఈమహేం[దగింపతిన్సి వరింపుయు. ఇకండు, రూపసంప 

దక్ = రూపసమృద్ధి చేత, నీక్షుక్ =నీతోడ, దొరయుక = సమానుండగునుం 
అప్పురంబునక్ =ఆమ హేంగిరియందు, ఒకదోసమునుక్ కలదు. నీవలిచన్ను 

దోయికిక =చల్ల ని నీకు వదద్బయికి, గరిమక్ =అతిశయమునేే కళింగజంబులు= 

కళింగ దేశమువంను6 బుట్టేనవి. అగు గంధగజంబు౪ కుంభ రాజితోకా =ఆము 

నట్టి గంధజాతి యేశుగుల కుంభముల పం క్లికో, కరకరి= ద్వేషము పుట్ట? 

(గలదు. ఆగంధగజకుంభ ములు నీకుచములతో సామ్య మొంవం దలంచియు 

నొంద లేక తిన్తూల మున గలపవాము వహించునని ఖావము, ఇందువలన మ భం 

(దనానునకు గజసమృద్ధి గలదనియు, దమయంతికుచములు గజకుంభముల మో 

ఆుచున్న పనియు, స్పష్ట మగుచున్నది. అలం. లేశము, 
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తా. ఓదమయంతి! మహేం[దపుర నాథుం డగునీ రాజకుమారుని పరింపుముం 

సాందర సంతు గైనయికేని వించుట యు క్షమే.కాని నీకచట నక యనర్ల మం 

సంభ వింపక మానదు. ఆపురమం దున్న గంధగజంబులకుంభంబులు నీకుచం 

బుఅసామ్యమయు నొంవ6 దలంచియు బొంద లేక పోవుటచే వానికి విరోధము 

సంభ వింపక మానదు. 

చ. గజపతి వచ్చె నంచు నొకశగంధ గడింబు 'పతీంచి యొక్క_6 డ 

క్క_జపకి పల్కిన న్వెజచి + కాననభూమికి భీకిం బౌతి దా 

రిడడత న్మిదలో. గలవళరింప నికో క్రియ స్వే కీరముల్ 
గజపతి వచ్చె నా విని కశేలంగుదు రీతనిశ తు లచ్చటన్ .18కి 

టీ. ఒక్కూండు=ఒకపురుషుండు, గజపతి, వచ్చె౯ , అంచుక్ , ఒకగంధ 

గజంబు గుజించి= ఒకగంధ జాతి మేనుంగును గూర్చి, అక్క_జపడి = ఆశ్చరపడి, 

పల్మి_నక =వచింపలా, వెజది=భ యసపడి, కాననభూమికిక - = వనభూమిక్సి 

ఫీతి౯ =భయముచే, పాచి, దారిజడత = దారనడచినందునల గలిగినజడత్వము 

చేత, నిద్రలో, కలపరింపక = గజపతివచ్చెక్ అ) కలపరింపంగా నిజో_క్రియజ 

తానన్న పలుకు నే, నేర్చింఅభ్యసించి, కీరముల్ ఇచిలుకలు, గజపతి వచ్చెకా, 

క =అవయా, అచ్చటక్ =ఆవన మందును-పట్టణమందే కాక యడవియందు 

ననుట. ఈతనిశ తువులు, విని కలంగుదురు=భఛభయం బొందుదురు. అన౯గా 

నితండు సమ స్తళతువులను జమించినథారుం డని భావము. 

తా. పౌరులలో నెవ్వరే యు నొకగంధగజంబు వచ్చుటను జూచి గజపతి 

వచ్చానని చెప్పలా నీతనిశ తువులు భయ"ాబు*6 గాననంబుఅకు. బోయి యచ్చట 

చారినడచినబడలిక చే నిదురిం చుచు గజపతి గజపత యని కలవరింప( దొడం 

ర. ఆవనములోనున్న చిలుకలు వారన్న మాటను నేర్చికొని వేటొకప్ప డామా 

ట నే పలుకగా వారు విని యావశమంవు సయితము తమపట్టణమందుంబో తె 

భయంబందు చున్నారు. 

తే, వీనిరిపుకాంత పతిం బౌసి  కానలోన( 

40 
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జెంచుపూబో(డులును చాను( $ చెలిమి చేసి 

చెప్పు. దముదేశ వా ర్తలు $ చెప్పువోటం 
జల్ల నై యుండు మాభూమిశ+చం[ దు డంచు. 184 

తౌ. వీనిరిపుకాంతి =ఇరేనిశ తునిభ ర్య, పతిక్ = భర్తను, పాసి=పిడిచ్చి 

కానలోన౯ా, చెంచుపూ6బో(డులును = భిల్ల స్త్రీలును, తౌనును, చెలిమి= "స్ప్రే 

వాము, చేసీ తమదేశవా ర్లలుచెప్పుచోటల్.. తమతమ దేశవృ తౌంరే ములు 

చెప్పుకొనునస్పడుమాభూమిచం[దుండు=మాలేశమ న నున్నచందుండు, శల్ల నె 

యుండుక్ , అంచుక్ =చల్లగా నుండునన్సి చెప్పుక = చెప్పుచుండును. అనగా 

గజపతి శ (తువులం జయింపలా వారు తమఖార్యలను కుడిచి పలాయితు లె రి. 

అప్పుడు వైరి నీలు తిమతీమ భ ర్వలను వెదకుచు నడవులం బడిపోయినప్పు డీ 
మాగ్గమధ్యమందు( జెంచు నీలు -గానరాలగా వారితో న్నేవాము చేసికొను 

చుందురు. అప్పుడు వారంద తొక్క చో. గూర్చుండే యిష్టగ్"స్టి సలుపుచు6 

దమతమదేశపృత్తాంతములను జెప్పుకొనుచున్నప్పడీతని శత్రు క్రీ)లు మాదేశ 
మున జందుండు చల్ల నికిరణములు గలవాడని యత్యీ ద్భుత ముగా జెప్పుచుం 

దురు. శతు నీలు తమ దేశములం దున్నప్పుడు రమతమ భర్తలతో గూడి 

కానియుండుటచే వారికి జందుండు చల్ల నివాషడి యుండెనసియు. వారి 

ప్పుడు భర్తల చెడంబాసి యడవులలో. (ద్రిమరుచుండుట చే, జందుండు వారికి 

'వెచ్చనికిరణములు గల వాండు-7ా కానవచ్చుచుం డెననియు, నందుచే వారాదేశ 

మందు( జందుండు 'వేండికిరణముల6 గలవాడని తలంచి “ ఈబేశముందు. 

జం[దు (డు చవే(డికిరణములు గలవా(డు కాని మాదేశమందు( జల్ల నికిరణములు 

గలవాడే యుండు” నని ఇెప్పుచుందురు. “ చందః చండక రాయే” ఇ 

త్యాదులంబట్టి విరహా రులకు చం|దు(డు వేండిగానుండుట | పకటము. 

తా వీనిశ తు కాంతలు భర్తలను బాసి కానలం జేరి చెంచు న్రీ)లతో న్నే 

వాము చేసి తమతమదేశములందుండు నద్భుతములనుగార్చి ముచ్చటించుకొను 

నప్పుడు తమభూమియందు6 జందు(డు చల్ల నికీరణములు గలవా డైనట్లు 

చెప్పుచుందురు. 
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మహా(సగ్గర. 

రతి[గీడావాంన మోహ గహిలశిశుభృశ $| ఏ కితోన్నిదతారా 
పతి యె మై దుఃఖంచుసద్యఃశే పస్ఫృమర నిజద్భ$గా వ్పధారాగ కేందు 

[పతివింబ|సా ప్రలాభశ పముదితీసుత మె $ రంజిలు౯ రా(త్రు "లేత 

త్ప్రతిపతమేణిపాలశ్నే పమద గిరిదరీక పాంత కాంతారభూమిన్, 

ట్. ఏతత్ ...(పమద స్త ఏతత్ = ఈ రాజుయొక్క, (పతిపక్షతణిపాలజ 

శతురాజుయొక్క_, [పమద= న్లీ), సర... భూమిక -గిరిదరీ= పర్వత గువాలయొ 

క్క, (పాంత=దాపటి, కాం'తార=దుర్గమమార్లముయొక్క_ భూమిక [పదే 

శమందు, రాతులు=నిళా సమయములందు, రతిక=కోరిక చేత్క [కీడా...పతి 

మొ-[కీడావాంస=ఆటవాంస యనెడి, సమోవా=ఫఏ)ంతి చే, (గహీల=ఈవాంస 

నాది నాకమ్మనెడి యా వాముగల, శిశు= పన్ బొలునచే, భృశ = మిక్కిలి, 

కా రా దుమల ఉస్ని(న = ఆదయించిన, తారాపతియై=నం 

(దుండుగల డ్రై, దుఃఖించుక్ = ఏడ్చును,; అనగా వారు సూర్ష మున్న తసంప 

దలలో నుండినప్పుడు తనబాలు(డు వాంసబొముతో నాడుకొనుదుం డెను. 
ఈరాజు చే. దణిమి వేయంబడి ఫపుగంబులలో నుండ(జాలక శతు క్షీ?) పర్నతకం 

దరమందు చాగియుండి పవలెల్ల( గడపి, రాత్రియందు గువానుండి పెకిరాగా 

నామెకుమారు డుదయించుచున్న చందుని. జూచి, “ఇదే నా|క్రీడానాంస 

దాని నాకి”మ్మని యేడ్వగా? గుమారునిరోదనమును శాంతింప జందుని 

సంపాదింపలేక యందువలన( దనపూర్వన్సీ తి a చీకీ రాయగా దుఃఖింప నారం 

భించె నని భావము. సద్యః... సుతేయె- సద్యః =త త్కాలమందు, (పస్ఫమర= 

నిర్ణమించిన, నిజ=తనయొక్క_, దృక్ = న్నేతములయొక్క_, బాస్సథారా= 

నీటిధారయందు, గతే=పొందిన, ఇందు పతిబింబ=చం[ద[పతిబింబము'చే, (పా 

_ప =పొంద (బడిన, లాభ = ఫలము కల్లుటచే, (పముదితి =సంతుష్టుం డై డన, సుతే 

యై=కుమారుండుగల దె, రంజిలుక్ = సంతీశి ంచుచుండును. అనలా 6౬ గుమారుని 

దుర పస్థను కాచి యాకాంఠ దుఃఖింపంగా నామెకన్ను లనుండి (సవించుకన్నీ 



628 కృంగారనై మధము [ప-186. 

ఉటియందు. జందు(కు (పతిఫలిం చెను, ఆ(తిబింబమును జూచి బాలకుండు తన 

వాంసబొమ్మ యస తలచి సంతేసింపగా నామెయు సంకనీంచె నని భావము. 

తా. ఓవమయంతీ ! ఈతనిశ తువుభార్య భయవిపళ మె పురంబు విడిచి 

పర్వతగు శాలలో దాగి పపలు కడవీ రాతీసమయమందు( బెకి రాయగా నుద 

యించుచుశ్నచం[దునిం జూచి దానిబాలకుండు [కీడావాంసమునుగా (భమించి 

నావాంసమును దెముని యేడ్చెను. అందువల” _ 'దల్లి దమపూర్చశ్వతి స్మరించు 
శ “nm థి + 

కొన దుఃఖింపలగా నాయేడ్సుటవలన (సవించెకి కన్నీ టేయందుం జందదుండు 

(పఠిఫలింపంగా దానిం జూచి “యిదె నావాంసబొమ్హ ' యని బాలుడు సంత 

సింపంలగా వారును సంతసించుచుందురు, అలం. (ఫాంతిమంతము, 

ఉ. యజ్ఞల దేశ తాస్ఫటిక శ వర్మ రము శేషుడు, ముజ్జగంబులు౯- 

మజ్జనమా చరించు. బలుమాటబును నెందు, తాను 

బజ్జలజారి, యట్టివిమశలామ్భుతకీ రి రి మహోస్ధిపూ రృ ర ము౯ా 

సజ్ఞనవర్శ నీయము నొశేనర్చె నితండు వనుంధరాస్థలిన్. 136 

టీ, శేషుండుజఅనంతుండు, యజ్ఞల ... హర్ష శ్రి మ-యజ్జిల దేవతా ఏకీ ర్తి 

సమ్ముదముయొక్క_ జలదేపతకు సృటికవార్శ ్యము= సృటికమయ మైన మేడ 

యో, అనగా విష్ణుకూపిణిమైన జల దేవతకు పటిక ఫురాలతోం గట్టిన మేడపలె 

శేషు డ ee డని భావము, ఎందుక =ఏకీ శ్రిగసమ్మ దమందు, ముజ్జి 

గంబులుక  =ఇమూండులోక ములునుు పలుమాఆును=మాటిమాటికి, మజ్జానము= హే. 

నము ఆగరించుక = చేయునో, యదీయ...కణము- shes కన. 

మ్ముదసంబంధి యగు నుపకసిందువు, అజ్ఞఎజారి=ఆచందుండో! ఆతని కీ రిసము 

(దములో ముల్లోక ములవారును దానము లొడుదు రనియు దానినీటిచుక్కవ లెల 

జందుండ్ గ ప్పుచున్నాండనియు భావను. చందుండో్"కచు క్క యై యున్నా€ 

డని చెప్పుట చే నతనికీర్తిసము.దముకం కు నతిస్వల్పులడై యున్నాం డని భావ 
ము. అట్టి పూర్త ముక -అట్టి, విమల=స్వచ్శమైన, అద్భురజలఆశ ఏర్యమును గ 

ల్లించు, కీ ర్థిజయశ స్సుయొక్క_,, మహాబ్ధి = గొప్ప సము దమానెడ్క ప్తూర్షముళ్ = 
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తటాకమును, ఈతేండు= ఈరాజు, వసుంధ రాస్థలిక్ = భూమండల మందు, సజ్జెసవ 

ర నీయముగ౯ = సజ్జనుల బే. గొనియాడ(బడునట్లుగా, ఒనర్చెల = చేసెను 

నంగా నీతని కీ రి సమ్ముదకు సము[దమును మించుచున్న దని భావము. ఆలోచిం 
ప సము[దముకంకేు దీనికి6 గల్గిన యాధిక్య మేమనలగా సము[దము “పర వి 

స్పృశేత్ ”” అనుపచనమును బట్టి పర్వ కాలమంటె ముట్టుకొనందగినది. ఈకీ క్రి 

సము[దము సర్వ కాలములందును స్పర్శాశీయమై యున్నది. సము[దము భూలో 

కమునందు మ్యాత మే యుండుట చేం గొందఆశే స్నా గార్ల మగుచున్నది. ఇది 

లోక త్రయము వారికిని స్నానార్హ్హ మగుచున్నది. కావుక నిదియె యుత్కృష్ష 

మైనదని భావము. అనలా నీరాజు మహాకీ ర్హిమంతు6 డని తెలియందగినది. 

తౌ. బేనియందు జలదేవకయె ననారాయణునికీ "శేషుండు మేడవలె నున్నా( 

డో, బేనియందు మూండులోక ఘులును స్నానము చేయునో, డే! నీటిబొట్టు 

క జందు( న్ నో, అట్టి నర్మ లమయమిున కీర రి సముద్రమును Te eed 

బోలె నీరాజు భూమియందు కంచెను, అలం. రూపక 

శా,ఆమాదా(శుభరంబు వెల్లీిగొన నశల్లాలించుం గర్భంబుల౯ా 

రోమా౧చంబు వహించునే$ రణి నీగీరోమాంకురం బె నమైకా 

భూమి చ్మకము పూని యెట్లు దలలూంశేపుం బన గస్వామిది 

క్కాంమత్పొఢినివీనిక రె రె ఫణభృశ త్కాంతాదనుల్ పాడ.గన్. 

ట్, ఫణభృ త్కాం తాజనుల్ = నాగ స్రీలు, దిక్కా. నుత్సౌి)/థిన్ = దిక్కు 

ల నతికమింపంజాలినరీతి చే, వీని కీ రిక్ = ఈరాజాుకీర్ణిగ, పాడంగక్ = నుతీం 

చుచుండ.(గా, పన్నగ స్వామి=అవంతు(డు, అఆమోద్యాశు భరంబు= ఆనంద వావ్చ 

ములయొక్క పంపు, వెళ్ళిగొనక్ =[పపహీంచునట్లుగా, కర్గ ంబులక్ = చెవులచే, 

ష్. ఆలించుక్ = ఏరీతిగా వినును? అనంతునకు( గన్ను లే చెవులు. అవి “తె 

చినప్పుడు చూచును మూనినప్పుడు వినును. కాన యానందబాప్పములు వెల్లి 

గొని కన్నులందెజిచినవో వినుట తటస్థింపదు. కాన యానంద'చాన్నములు 

పచ్చుచున్నను (_బతిబంధించుకొనుచున్నా6 డని ఇ వము. నీరోమాంకరంబు = 

వెంక మొలకలు లేని, మైక్ జళరీరమందు, ఏకరణిక్ , రోమాంచంబు=గస్ట 
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రుపాటుకు వహించు? = తాల్చును. భూమోద్య కము = భూమండలమును 

పూని తలలు, ట్లూయపుక, అనయా దలలపె భూమండల ముండల చృర్రీత్రి 

-గాల జలింపంజేయును? అనలా 'నారాజుకీ ర్తిని వినుటసలనల గల్లీనయానందంబు 

చేవిధ సుగానైనను వెలిపుద్చలేకుం డె నని భావము. గానరసమురకు ఆనంద బా 

మ్పములును బుఐకలుకు మెప్పుచేం దలయూంచయటయు సవాజములు. 

తా. శేషుండు నాగకన్యక లీతనికీ ర్తి, చాకు చుండగా నానందబా 

వ్పము విడువవలయునన్న వానిచే గన్నులు దెఆవంబడి వినుటకు వీలుపడదు 

గాన యాశందబాహ్పమయులను బుచ్చకుండును. శరీరమున రోమములులేని కార 

ణమున రోమాంచము చేత నై నను బెలుపలే;పోయెను. తలలపె భూన్యక ముం 

డుట చే దల లూంచియమైనను దనయానంచ-.బును (బకటింప చేకపోయెకు. 

ఆ, అనిన నల్ల నవ్వె శ నహ్టైయతావమ్నీయు 

నదె విక కి, యగుట శ నాత్మ నెతి(గి 

యాన వాహాసమితి $ నవలోక సంజ్ఞ న 

వ్యలికి జరుగ( బనిచె శ వాగ్వధూటి. 138 

టీ. అనినక =అని సరస్వతి పలుకంగ్యా అళ్టైాయ తాక్షీయుక =పద్మముల 

వంటి సే తములుగల దమయంతియు, ఆఅల్లక౯ , నవ్వెక్ =నవ్వెను. ఆరె, విర కి = 

ఆరాజునం దనురాగములేకపోవుట, అగుట, ఆత, ఎశీంగి= తెలిసికొని వా 

గ్వధూటి=సరస్వతి, యానవావాసమితి = శివికావాహకులసమూసహామును, ఆవ 

లోకసంజ్ఞ్య కొ-అ=కనుసన్న చేత నే అవ్వలికిక జరుగక పంచెక్ = అవకలికిం 

బోప నానతి న్చెను. 

తా, తీనవా క్యములు విని దమయంతి నవ్వుటచే నామె కారాకానందు 

వల పునయింపలేదని తెలిసికొని సరస్పతి వావాకులను శాస్తలమాముంకే వేతొె 

క్కంస్థలమునకుం బం పెను, 

వ. అచ్చోట వేజొకరాజుం జూపి యారాజవదనకు రాజీవభవుని 

చేవియి టనియె, 189 



ప-140,141.] పంచమాశ్వాసము, 681 

టీ, స్పష్టము. 

తే, ఇతడు నేపాళభూపాలుం శే డిగురుటోండి 

ఏని వీషీంపు కడకంటి+వీమణమునం 
బడంతి యేతత్సృ తాపాగ్నిం ఫ బడియె నేం బ 

తంగుం డంగీక రించు. బశేతంగవృ త్తి. 140 

టీ, ఇగురుంబోండి= చిగురువంటిశరీరము గల దమయంతీ ! ఇతండు= ఈరా 

జ్యూ నేపాళ భూ పాలు(డు = నేపాళ దేశ రాజు, కడకంటివీక్షణమునక =కడకంటి 

చూపు చే, నీంకా, వీక్షీంపుము= చూడుము. పడంతి, పతంగుండు= సూర్యుండు 

ఏతత్సి) శాపాన్ని౯ = లీనియొక్క_ స తాపమనెడియన్నిలో, పడియె౯- ఏని=పడి 

నచో, పతంగప్ఫ త్తిక = మిడుతరీతిని, అంగీకరించుక్ =న్వీకరించును. అనలా 

తోడ నే భస్యమైపోవునని యర్థము. సూర్యునకు పతింగుండను పేరుగలదని ఖా 
చము, పతంగునకు పతేంగవృత్తి గలుగుట పేరున మ్యు శలభపృ త్తియని యందు 

లకు బరిహారము. అనలా నీతన్మిప తాపము సూర్యుని మించుచున్న దని 

శావము. అలం. విరోధాభాసము అతిశయోక్తి. 

తా. ఓవమయంతీ ! ఇతండు నేపాల దేళపురావా. నీకడకన్నులతో వీని 

జూడుకు. సూర్యుడు వీన్మిపతాపాస్నిలోం బడినచో మిడుకపంటివాం డగు 

చున్నాండు! 

తే, ఉభయపొల స్పృవాసె క శరౌరాగ్యములును 

నుభ యసంఛ్యా'_ పభాలం[కిశయోడ్ర డై స్రలములు 

నె నడిగ్సాగములయందు + వీనికీ ర్తి 
Qa. 

అ ప | 3 పద్మ గోళీ చన ! నృత్యంబు $ పరిఢవించు 141 

ట్, పద్మ లోచనజపద్మ ములవంటి నేత్రములు గల దమయంతీ ! వీనికీ ర్ర=ఈ 

రాజుకీ రి న ర్రకి, ఉభయ .., యోగ్యములును_ఉభ య = ఇర్వురయిక పౌత 

స్త = రావణకుబేరులయొక్చ., వాస = నివాసమునకు, ఏక = ముఖ్యముణ్యా 

యోగ్యములును=తీగియు న్నవియుకు అశంగా దక్షీణమంను రావణుండును 
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ను త్తరమున( గుబేరుండును నుండిరి కాన దక్షీణో త్తరదిక్కు లని ఫలి తాగ్గము. 

ఉభయ. జ(లములు-ఈ ఛ యజ= రెండయిన, సంధ్యా, పథా =సంధ్యా రాగ ములనె 

డి, అలం కియా= ఆలం కార ముల చేత, ఉాజ్జ్బల రులు = (పకొళించుచున్నవి. 

దీనిచే తూర్పుపడమరలు (గాహ్నాములు, ఏనదిగ్భాగయలయందు౯ స ఆయినట్టి 

'నాల్దుదిక్కు_లందును, నృత్యంబుక్ = నాట్య మును, పరిథ వించును = చేయును. 

నలుదిక్కుల వ్యావీంచినకి రి గలవాడని భావయు. అలం. పర్యాయో కము, 

తౌ. ఓదవయంతీ ! వీనికీ ర్న ర్రకి దక్షీణో తరదిక్కులందును బూర 

పళ్ళ్చిమదిశలందును నాట్భంబు సల్పుచున్న ది. 

మ.శరధి(పోద్ధ పతి శింజినీఘటన మా శ గహాకృషి యం 

బరవీధీగళీ లశ్యు భేద మవనీశవాతంబు త్త 

కరివశుఃన నతరర గవర గ్గ కునుమికెం బా? నాజిరంగంబులం 

దరవిందోనన | వీనిబాణనికరం బశీత్యద్భుత సన We 

టీ, అరవిందానన=పవ్మముసంటి మోము గల దమయంతీ ! అగ్యేద్భుత్ (పౌ 

ఢిచేక = మిక్కిలి యాశ్చర్యమును. గన్ల్చించు, నేర్పుచే, శరధ్మపో 

ద్ధృతి=అక్తులపొదినుండి తీయుటయు, శింజినీఘటనము= నారియందు (౧హార్చు 

టయు, ఆళబ్ద(గ హాకృష్వి-ఆశ బ్రగవా = కర్ణ ములవజణికు, అకృష్టైఇ ఆకర్షించు 

టయు, అంబరవీథీగతి=ఆక సమందు( బజ తెంచుటయు, లక్ష నళ వము = గుళోని 

భేదించుటయు, అవళీపాత్ంబు=భూ మియందు బడుటయును, లకీ ంపరాక ౫ 

చూచుటకు పలనుపడక, అరి... అనుమితీంబు-అరి= శ తువులయొక్క, వ వ 

ల=లోొమ్యులందున్న ,రం్యధపం కక్ = కన్న ముల; రుసే, అనువి.తీంబు= ఊహి 

పందగినది, జా౯=అగుచుండున. అనలగా శ్యతువులకు. బడినగాయములు- 

చూచి “బాణములే వచ్చి తాశకపోయిన నీరం[ధము లెట్లు పడియుండు” నని 

ళం ధ ములను బట్టి యీరాజు బాణముల (బయోగించుచున్నా (డని తెలియన 

చ్చుచున్నది. అంతియ కాని యతనివాణసంధాచాదులపలన(6 చెలియలే దని. 

శవము. అనగా నధికమగు శరలాఘసము గలవా. దని ఫలితారాము: 
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తా. ఓ దమయంత్రీ! ఇతం డతిఆ్రాఢివో శరయుద్ధయ చేయుచుండల 
గా నక్ఫులపొదినుండి బాణ మెప్పుడు తీసెనో తెలియంబడదు. ఎప్పుడు నారి 

యందు గూరె నో రెప్పు డవి కగ్గాంతేముదా(క లాగివిడునంబడినవో, రెెప్పు. 

డా కాశమునుండి పోవుచున్న వియో, యెప్పుడు లక్ష్యుమును భీదించుకొని భూ 

మియందు( బడినవో యెప్పరికిని చెలియదు. శతువులక. దగిలినా౧యముల 

వలన నే తెలినికొనవలసి యున్నది, 

మహాస (స 

పతిత్ర! ప్ర పక్యర్ణిః ఫృథ్వీశ+ పతిముఖక మలో పా శయమూనిభృంగ 

[పతిబిం గ”ంకంబు చేత కీత్సదనఖకిధు వింశీబంబులీ రాజు దాల్సుం 

(బుతిపీర[ పొణవాత క పకరనవసు ధా $పా: వీనంబునత్వే [ర్విన్.. 
ద్భుత శె” ర్యాడంబరంబు౯ శేభుడభుజగ యుగంకీబున హాసం ష్ 

ట్ర్. ఏతత్ ...బింఒంబులు-- ఏతత్ = ఈరాజుయొకు, నష విధుబింబంబులు= 

గోళ్ళచెడి చం దబింబములు, పతిత ,.. అంకంబులు-పతిత = పావయులంవు( బడు 

చున్న, (పత్యేక పృథీపతి= శ(తురాజులయకి ్క_, ముకి క మలజ ముఖప ములను 

ఉపాశయ=ఆశయించియున్నా, మానిజపరాజ నకు నలన( గలిగిన శూ 

తృమనెడి, భృంగ=తుమైదయొక్క., (పతిబిం బాంకంబులు= (పతిని. బ మనెడి 

మచ్చ గలిగివటువంటవి, కములముందు( దుమైపప లె( బరాజితుశాన రాజుల 

ముఖములందు( గాంతివిపీనత కలదు. మూనత నల్లగానుండు నని ఎర్భించుటు 

కలిసవు క కావున భృంగసామ్య కము స సరిపడినది. అభ్బ-*6బు (పతి 

నింబములె మచ్చలవలె నున్నవి. ఆరాజుపాదనఖమ-లు నిష్కు_లంక ౧6 దులవలె 

నొప్పుచు నున్నవి. వాగయందు పరాజితులయిన రాజులమ కక మలములం 

దున్న కాంతహీనత మనెడి తుమెదలపతిబింబములు కళంకములఐలె నొప్పు 
© ళీ జ్ 

చున్నవి. అనలా శృతురాజులు చిన్నబోయిన మోములతో వచ్చి యతనికా 
లిగోళ్లు తాంకునట్లు నమస్కా.రము చేయుచున్నా రని ఫొసము. ఈరాజ్యు (ప. 

తి... పీనంబుక్ - (ఫతివీరజ శ తు రాజులయొక్క., (పాణ వాత= |(పాణవాయువుల. 

యొక్క, పప్రకరజసమావా మెడి, నవనుధాపాన=(ప్రళ స్ప్వమగు నమృతపాన్య 
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ముచే, పీనంబుఐబలిసిన వియును, అత్యద్భుత శార్యాడంబరంబుక్ =మిక్కి_లి 

యాళ ర్యమును గల్ళించు శౌర్యము చే నతిళయించు మన్న వియును, నగు, భుజ 

భుజగ యుగంబుక్ = బాహువులనెడి సర్నద్యయమును, మహాసంగరోర్నిక = 

గొప్పయుద్ధ సునందు, తౌల్పుక్ = ధరించును. అనయా నీతనిబాహువులు 

శత్రువుల పాణవాయువులను |గోలుసర్పరాజాలవలె నొప్పుచున్న వని భౌవము. 

తౌ. నమయింతీ ! పరరాజు లీతనిచేం ఒ ఐాజితు'లె చిన్నవోయినమోముల 

తో వచ్చి యికనిపాద ములకు. దమపవనంబులు సో(కునట్లు _(మొక్కు_చున్నా 

ము. ఈరాదుబాహువులు శౌర్య (పోక గలము లె శతు రాజుల పాణవాయువు 

అపవపారింప సమర ముటగు సర్పరాజాలన లె నున్నవి. అలం. రూపకము, 

చు. హరిదంతిద్విపదంతకుంతముల కథన్యా చేశ మాళీవిపా 

భరణో త్తంనను ధాంశు రేఖకు నను పాసంబు కె లాసభా 

ధరకూటస్ఫటికోపల[ పశతి కశధ్యాహోక మిమేదినీ 
శర దే వేం దునిసాందనికలయకోకీజాలంబు లీలావతీ! 144 

లీలానతీ! =ఓదమయంతీ |! ఈ... జాలంబు- ఈ మేదినీశ్వర దే వేం్యదుని = ఈ 

రాజ దే వే్యద్రునియొక్క్క, సాంద్ర=దట్టమయివ, నిర్మ ల=స్వచ్భమైవ, య$ో 

జాలంబు = యశేసృమూహాము, వారి... ములకు౯ -వారిత్ = దిక్కులయొక్క 

అఆంత=కొనలయందున , ద్విప= ఏనుంగుల యొక్క, దంతేకుంతములకుక =కుంత 

మనెశ యా యుధమువుటి దంత ములక, అన్వాదేశ ము=ఫుశరుపాదానము--ఫు 

నరు కీ, అవగా దెగ్దణములదంతములను మించి యితనికీ ర్ల ప్రకాశించుచున్న దని 
భావము, అశీవిష .. . రేఖకుక -ఆశీవివ, = సర్పములు, ఆభ రణ =అలంకార ములు ౫6 

గలుగు నీశ 'రునికి,ఈ తృంస= శికోభూ షణ మైన,సు ధాంశు రేఖకుక = చం ద రేఖకు క్ 

“అన్నుపాసంబు = ఫునరుచ్చారణము ఆశగా నితనికీ ర్రీ యీాక్చరు౨ిచం(దకళకు 

పాటియగుచున్నదని భావము. కిలొస...(పతతికిక - కైలాపభూఫర=కైలా 

-సపర్వత మయొక్క, కూ ఓట =శిఖర ములందు న్న, స్ఫృటిళోపల= పటిక పు రాలయో 

క్కు, (పేతికికఆసఘువ కు ఘురపు ఆ న్యా కోరంబు =శేష ము ఏ పూ3ంమ వద్యె 
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“ఆనయంగాయ గ లాసమునందున్న స్ఫటిక శిలలసమూవామును బూరించుచున్న దని 

వెప్పుటచే, వాని మించుదున్న దని తెలియవచ్చుచున్న ది. 

తా. ఓనమమంతీ |! ఈరాజదేవేంద్రు౨కీరి జాలము దిస్షజములదంత ములను 

మించి, ముక్క_ం౦టికలయం దున్న చంద్రశేఖకు సిఎచ్చుచు వెండికొండయం 

దున్న పటిక పురాలభోపమును బూ 3౩ చేయుచు, నొప్పుచున్నది. అలం. రూప 

కము. అకిశయో కి, 

వీ ఇతని హే 3శ తఘ్ని శే నెబ్బంగి నెదిరిచు 

నరివీరశతము సంశగరమునందు 

లకుభేదనక శాశీదక్సు నీవని నెట్టు 

లహిత యో భులలక్ష, $ లా కమించు 

నేవణజకపద్యు $ నితని నేకమమున 

విముత పద్మము లుగశేవింపంజాలు 

'సర్వపరచ్చి దాశీశక్కు చీతని నెవ్వి 

ధంబున రిపుపరాశీర్ణము జయించు; 

తే. గాన సుఖ్యాపగమన మొశక్కటియ దిక్కు 
వీనిపజికు మాటలు 4 నేయు నేల 

శా ర్థికీ రథ మా మనీశ్ కాలపూర 
చం దమండలసంకాశ చాకువదన, 146 

టీ. కా ర్రికీ,..వశశ - కా ర్రిీకీరథె=కా రిక పుర్నమశాంట్సి యామినీ 

"కాలజరెాతీిసమమయమమంవలి, పూర్ణ =నిండయిశ్క చంచ ముడల= వం దవింబం 

బురో, సంకాక స హకమె5, చామ=సుంచరమయి 5, వనశ=యుఖయుకల దమ 

యంతీ! ఇతర హేతి కమా ముఫమైవ శగఘ్నిక్ =నూజింగురను జంపుచా 

నిని నూస్తరను జంపుఫకేని యా ముగ మశనుట. శతఘ్నీయనంగా నిరుపముఎడ్లు 

గలదై నాద్దుమారల నికివిగా ఏంకు కజ్బి ,సంగర యందు = యంస్థ ముందు, ౪ 

వీకళర యు=శేతే సంఖ్యాకులయి 5 శ తువులు, ఎబ్బంగిక్ = ఏకీతిగా, ఎదిించు?. 
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=మారొ-నును. అతనిశరఘ్ని యె నూర్చురను జంప సామర్థ్యము గలిగియు 

న్నప్పు డట్టిదాని యుద్ద ముచేయు నీరాజేం[దుని నూర్వురుసంఖ్యగ ల శత్రువు 

లెట్లు మార్కొనలగలుగుదురు? అనంగా మార్కొనలే రని భాపము. లక్ష... 

దతుక్-లక్ష భేదన=లక్షమందిని భేదించుట నె, కళ "=చాతుర్యమందు, ద 

తంక = నేర్పుగల, ఈతని ననియర్థ్ ములల క మనలగా గుచి. గుచినికొట్టుటు : 

యందు నేరు ప్రగలవాని ననిఫావము. ఎట్టులు,అ౮త యోధులల క్షలు=లక్ష సంఖ్య. 

గల శ్యతువీరులు, ఆకమించుక = కమింపంగలుగును, లక్షలకోలంది వీరులను 

జంపెడి యీరాజును, లక్షమందిశ[తువు లె బ్లెదిరించి యుద్దము చేయగ 

లుగుదురు? ఈక్షణ జిత్రపద్దుక = న్మేత్రముల బే జయింపంబడి;, సద్దు = 

పద్మమ నెడి సంఖ్యగలవానిని, ఆనలాః జూపుచేత నే పవ్యనుసంఖ్య ౧ల యో: 

ధులను జయించుచున్న వాండని త ప లగా తామర ౫నుక కన్ను 

ల చేదా మరలను జయించినాండని భావము. ఇతనిక్, ఏ కభుమునక = ఏరీతి గా, 

విమతపద్మ గులు= పద్మ సంఖ్యగల శత్రువులు అంగవింప౯ చాలుక = బాధింసం 

గలదు. చూఫుచేత నే పద్మ సంఖ్య గల శత్రువులను జయించుచున్ని యితని 

పద్మ సంఖ్యాకు లయిన శతువు లె ట్లిమురుకొనయలరు? సర్వ.. “శ కుక -సర్వ 

=సమె_స్తమైర, పర=శళత్రువులను, ఛిదా= ఛేదించుటయందు, శ కక =సామ 

ర్ ్రమగల, ఈతనిక్ , కంప ల ుకపరా సయ ల శ తువులని యయా 

_్రువులెన యన్యులలో సగ మనిభావ ము. ఎప్సిధ ౦బునక్ = ఏరీతిగా జయిం 

చుక =జయింపంగలుగును? అనగా శతుపయిన (పతినానిని నితడు సంవారిం 

చుచుండా 'బరార్గసంఖ్యగలవారై నను శతువు లేమి చేయయగలుగుదురు? 

శాన, వీనిపగణుకుక =ఇతని శ(తువులకు, మాటలు, వేయు నేల=వేయుమాట. 

"అందుకు? సంఖ్యాపగమనము= లెక్క నుండీ తొలంగుట - లెక్కలేనివా రగుట' 

యని యర్థము-సంఖ్యయన6-గా యుద్ధమును గనుక యుద్ధ మునుండి పాజిపోవుట. 

యని భావము, ఒక్క_టియ=ఒక్క_టియే, దిక్కు, శౌర్యవంతు.డై న యితండు 

పలాయితు లగువారిని జంపండు. కావున యుద్ధమునుండి పాజిపోవుటయే జీవ 

పోపాయము లక్క వేలొక్కయుపాయము లే దని భావము. 
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శా. శరత్కాల పూర్ణ్మిమయందలి చందబింబయువంటిముఖము గల దవ 

'యంతీ! నూర్వురను జంపుచున్న శతేఘ్నీని దాల్చిన యితని నూర్వురు శతువు 

లెట్లు జయింప(గలుగుదురు? లక్షలకొలంది శ తువులను జంపందగిన చాతుర్య 

ము గల యితని ల క్షమా(త సంఖ్యగల శ తువు లేమి చేయగలరు? చ్మేతముచే 

తే పద్మ సంఖ్య గలళతువులను గూల్చుశీతనిని బద్మమాత మే సంఖ్యా గల 

వైరు లెట్టు చంపలలుగుదు రు, పరార్థసంఖ్యగల శ|తువులను, జయించునిత నిని 

శతువులందు సగముమందియొట్టు జయింప(గలుగుదురు? కాన నితని |మోల 

బడిన శ, తువులకు యుగ్ధ యునుండి పాబిపోవుట దక్క వేటొక జీపనోపా 

యము లేదు. అలం, పిసంఖ్య. 

"లే. అనుచు నిబ్భంగి నొ్తి చెశేప్పినను వినియు 

ను త్తరము లేక యూరక $ యున్నం జూచి 

యన్య రాజన్యు గుణీ చేసి + యరిగె వాణి 

యానధుర్య(వ్రజంబు, తో శే నరుగుందేర. 146 

టీ. వాణి=సరస్వత్కి అనుచు, ఇబ్బంగిక=ఈరీతిగా ఒ త్తి చెప్పినను= 

దృఢముగా. కెప్పినను, వినియుక =అలకించియు, ఊ _ర్తీరములేక=(ప్రత్యు త్ల తర 

మోయకుండ, ఉన్నర్ =ఉండంగా), చూచి అనలా దమయంతి విరాగత 

బాందియుండుటను చూచి యని యర రము, యానధుర్య[వజంబు = =ళివికావావా 

'కులు, తోళా =తనతో, పల త అన్య రాజన్యుక్ = =మణియొక 

రాజును గుజి చేసి సిజలక్ష్యము చేసి అరిగ౯ =పోయెను. 

తా. సరస్పతి తౌ నెంతబోధించినను వినక దమయంతి యతనియందు 

విరాగత పహూనియుండగాం జూచి వాసకులతో. గూడి మలఠియొకరాజుం 

గూర్చి పోయెను. 

వ. ఇవ్విధంబునం గామరూపాధికుం డై నకామరూపాధిపుం జేరం 

జని వాగధిచేవత యవ్వని తావతంసంబున కిట్టనియె. 147 

టీ. ఇవ్విధంబునక్ =-ఈరీతిగా _ కామరూపాధికుండు = మన్న థునికం కె 
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తూపమున నధికుండయినవాండు, ఐన కామరూపాధిపుళ = అయినట్టి "కాము 

రూపదేశమున కధివతిన్సి చేరక, చని, వాగధిచేవత=సరస్వతి, అవ్వనితా వతం 
సంబునకుక =ఆదమయంతికి, ఇట్లు, అనియెన్ . 

తా. స్పష్టము. 

"లే. ఇతడు _పాగ్గ్యోతిపాధీశుం శ డిందువదన'! 

ఏీరమాడావతంసంబు $F ఏవని. జూడు 

మలసవలితంబు [వీడాభశ రాకులంబు. 
జంచలము నై ననీదు నే* తాంచలమున. 148 

టీ. ఇందువదనజ =చందుని వంటి మొగము గలదానా! ఇతండు= ఈ రాజా, 

_ప్రాస్ట్యోతి పాధీశుండుజ, పాగ్గ్యోతివ దేశమున కధిపతి, వీరచ-జడావతంసంబుజ 
వీరులలో (గేస్టులైన, వీనిక = ఈరాజును అలసవలితంబు = మంద మైనది 

యును, బరిఐ రతీ మైనదియును, (కీడాభరాకులంబు = లజ్ఞాతిశయమ. చే 
చొటుపాటు పడుచున్న డియు, చంచలము ను=చా౦చల్యము కలదియు, వన 

నీదు "నేతాంచలమునక్ = అయినట్టి నీకడకంట్ చేత, వీని౯కొ చూడుము. 

తా. ఓదమయంతీ! ఇతడు (పాగ్గ్యోతీపాధిపతి. మందము, పరివ ర్రితే 

ములై, లజ్ఞాసంకులములె , చంచలములైన నీక డకన్నుల చేత, వీర ష్టం డన 

వీని. జూడుము. 

శా. (కూరాని తుట్తారివారణఘ టా! కుంఛాన్థికూ టి లీ! 
రారాజన్నవమా_క్లీకోత్క_ర కిరాశరంభ[క మోజ్జ ంభి మె 
యీరాజన్యుక రంబు పోరులం గరం శ బేవారు సత్తీ రి "సీ 

జారోపం బొనరించుభంగి హయరిం*+ఖా[ గతత మోణులన్. 
టీ. ఈ రాజన్యు కరంబు = ఈరాజేం[దుని చేయి, పోరులక్ = యుద్ధము 

లందు, (కూరా... బృంభియై-[కూరజ=వాండియైన, అసి=ఖడ్డముచే, తుటీతం 
ఫుదింపబడిన, అరి వారణఘటా = శ (రువుల గజసమూవాములయొక్క, కుంభ = 

గండస్థలములయొక్క_, అస్థికూటస్థలీ= ఎముక లన మూవామునందు, రారాజల్ = 
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మిక్కి-లి [పకాళించుచున్న, నవమా క్రిక్ = (కొర్ర ముత్యము లయొక ్ క-, య్ 

త్క_్రర=సమూవామును, కిర=చల్లుటయొక_, ఆరంభకమ = (పారంభించుట 

యందు, ఉజ్జ్బృంభియై=అతిశయించియున్న మై , వాయ... మోణులక-వాయజ 
గుజ్జములయొక్క_, రింఖా= న క క | క్షణ =జనలియ€ 

గొట్టంబడిన, మోణులకొ = =భూములందు, సతీ ౯ ర పంబుక్ ౯ -సత్క్ రి రి= 

మంచి యళస్సుయొక్క_, వీజ= విత్తులయొక్క_, అరోపంబు=చల్లుటను, ఒనరిం 

చుభంగి౯ = చేయుచున్న ట్లు, కరంబు=మిక్కిలి ఏపారుక =ఒప్పుచున్నది. 

ఇట రాజుకరము నేద్యశాండు, ఆసిచేయి, గ జకుంభ ముత్యే కు బే వి గేసముల్పు 

వాయరింఖలే నా. గటిక జులు, రణభూవియే పొలము, కీరియే పంట. 

అనలా. (బాగ్గోతి షాధిపతి యుద్ధములందు భయంకరఖడ్డంబును దాల్చి శతు 

వుల మదగజములయొక్క__ పంభ స్థలంబులను జీల్చి యందున్న ముత్యములను 

భూమిపైకి. జిక్తచుండంలా, నోచిమ మ్య (బడీనముత్యములు కీ రి యెడి వృక్ష 

మును మొలవీంచుటకు. జల్లినయళోబీజములపలె నున్నవి కవి యుత్చే_క్షిం 

వను. లోకములో. గృషీసలు(డు పృతో త్చాదకములయిన నీజములను దున్నిన 

భూమియందు6 జల్లుట స్యుపసెద్ధము. అరై యీ రాజును, గుజ్జముల షేక్కు లచే 

నలియ(గొట్ట(బడిన యుద్ధభూములందు గజకుంభములందున్న. ముత్యముల నెడి 

యళోబీజ బులను జల్లుచుం డెను. ఈ వెప్పుట చే నీఠరాజు శ్మతుగజములను మికు. 

టమౌగాC గూల్చి బహుళమగు యళంబును సంపాదించెనని స్పష్టమగుచున్నది. 

తౌ. ఓదమయంతీ ! ఈరాజేందునికరంబు రణములందు, శతువులమద 

గజంబుల( గూల్చి రకుకారభ ఏ ంటులంద లు ముత్యంబులను దీనీ చల్లుచు 

నళ్వఖుర ఫుటంబులచే తంణ్లమైన భూములందు యశో బీజంబులను జల్లుచున్న 

కరణిం (బకాళించుచున్నది. ఇట్టి మహాకీ ర్తి-చే నొప్పుచున్న యీరాజేందుని 
వరించుట యు త్రమము. అలం. ఉత్చేేక్ష. 

గ్ర : 

రాజీవాథ్నీ! (పహోరశేసవదసృగనుహృశ త్పాంశు వంశాళినేత 
-తేజోధూనుధ్వజంబుల్ $ తిరిగితిరిగిరోకధిం చుదు స్పాధలీల౯- 
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రాజావర్శొపలాంశుక్ పతి మతదు3త | పాజ్యభూ నుంబు గారా 
రాజన్నా సీర నాజిశ వజఖుకజరజోశ రాజి, 'ఘో రాజిఘోమిన్. 

ట్రీ, రాజీ వాఠ్నీ =పద్మ యులవంటి చేతయలుల దమయంతీ ! ఘాణిరాజిభూ 

"మిక్ =భయంక' రమైన యుద్ధభూమియందు, రారాజత్ ... రాజి-రారాజత్ = 

మిక్కిలి ప్రకాశించుచున్న, నాసీర= శే ధాముఖమందున్న, వాజి పజ= గుణ ప్ర 

గుంపులయొక్క, ఖుర=డెక్కొ-లసలన, జజపుట్టి నట్టి, రజో రాజి=పరాగపం క్తి, 

రాజావ ర్త ...ఘూమంబుగాక్ -రాజూవ ర్ర=రాజాఐ ర్ల మను పేరుగల, ఊపల= 

నల్లమణుంయొక్క._, అంశు= కాంతులతో, (పతి ను=సమాకమైనదియు, తదుదిత 

=అతేని ప తాపానలమువలన నువయించిన, (వాజ్య=గొప్పవయిక, ధూమంబు 

గాక =పెగనయగుచుండలా, ఏతత్ ... ధ్వజంబుల్ -ఏకత్ = ఈ రాజాయొక్క 

"తేజో భూమధ్చజంబుల్ =, ప తాపమనెడి యన్ని హో క ముల్కు (పహార,,.పం 

ఇాళిక -పహార=ఖడ్డ ముల చెబ్బలచేక్క సనత్ =కారుమున్న, అప్ఫక్ =ర క్ల 

ముకల, అసుహత్ =ఎశతువులనెకి, నంశ=బొంగు వెదుళ్ష యొక్క, ఆరి] = 

పం కిని దుస్సాధలీలక్ =శ(తులకు సాధింప శక్యము కాని రీతి చే, తగి తిరిగి= 

మిక్కిలి చుట్టుముట్టి, రోధించుక =ఆవరించును. భయంకర సమురముంందు తేన 

చ్రేతిఖడ్డంబు చే నణికంబడి, రక్షని క్తంబుఐగుశ ీరంబు 6 దాల్చినళ(త్రువీకులనె 

డితడి సేవ క ట్రైలచేం (బజ్వలించుచున్న యికని (ప తాపాగ్నికిం దనసే నాముఖు 

మందు వాదిసమూ రాముల డెక్కల చే న రబ లమున పరాగములు గొప్ప 

ధూమము లగుమన్నసని భావము. లోకములో. దడిసిన కాస్ట్రమును దగ్ధమగు 

నప్పుడు పొగగుంపు లెక్కుడుగా నువయించుట సళాజము. అప్లై యిద్చటా 

శ సతవసృగసుళ్ళాత్ ” అను పవముచే ర కసి కులయినశ తువు లని యర్థము 
వచ్చుచున్నది కాన తాదృశశతువు లనెడి తడిశన వెదుళ్గను దహించుట 

వలన నికేనిపతౌపనహ్నినుండి ధూమము మిక్కు_టమఘుగా వెలుపడవచ్చును. 

ఇతనిగుజ్జపు వళ ములవలన నుక్పన్నమైన పరాగ మిరాజుఫతాపాగ్నికి ధూను 

మగుచున్నదని యూహిందుటచే(, [బతాపాస్నిపలన భూమ బానాంగ్యే మును 

చానిపలవ బరాగ బౌహుళ్య యును, నందున ఏన గుజ్టపువళ ములపెంఫును చెలియ 
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నచ్చుచున్న ది. ఇతడు పెక్కు_ం[డ శతువులం గూల్చె ననియు, నళ్వ ములు 

సెక్కు_లు గల వనియు ఫలీ కరము: ఆలం. రూపకము. 

వ. అఫియె సయ. సమిాపన ర్సిని యగు తాంబూల 

కరండవాహీని దమసహోదరిభావం వెతింగి భారతీేవి 

ను ద్రేశించి యో దేవి యావనసు ధావల్ల భునిపూంద నిష్పల్లనా 

ధరకు నుల్లంబు పల్ల వింపదు. నచవపరిశమంబు +నలదు. 

వాండె యుక్కల దేశాధీశ్వగుం డమ్మహీశ్వరుగుణక లా పంబు 
లభీనస్ణ౦పు మనుటయు. 151 

టీ, అసయెక్, ఆసమయంబువకొ, సమిసవ _ర్రీనిజదా hs అగు 

తాంబూల కరఐడవాపొని= అయిన తౌంబూలస్ర పె ట్రైను పా౭చిన దాని, 

దమనహొోవరి భాపంబు=వమయంతీ యఖిపాయంబును, చ. భఛారతీబే 

విక = సరస్పతిని, ఉద్దేశించి, ఓడేవి ! ఈ నను ధానల్ల భునిమోంవక్ = ఈ రాజేం 

(దునిమోంద, ఇప్పల్ల వాధరకుక = ఈ దమయంతికి, టాల్లంబు=మనస్సు, పల్ల 

వింపదు=చిగుర్నదు అనలగా నేక లేదు. వదనపర్మి శమంబు= మాటలు పలుకు 

టవలనల గల్టు నాయాసము, వలదు. వాండె ఊత్కులదేశాధీశ్చ రుండు=టా 

త్కృ_్లలదేశాధపతి , అమహీశ్చరుగుణక లాపంబులు = ఆరాజుయొక్క్క సద్దుణంబు 

లను అభిహ్మాంపుము, అనుటయుక =అనిచెప్పంగా అని పైెపవ స్ట ముననయము. 

క. భారతి రతీశకల్పుని 

నారాజకుమారు( గదియ * నరిగి గభీరో 

దార మృదుమధుర భాపల 

నారమణీమణికి నిట్టు + లనియెం | బీకిన్. 152 
టీ. ఇ”రతి=ఐసరస్పతి, రతీళకల్పునిక్ = మన్న థునితో సమానుండగు, ఆర+ 

జకుమారుక్ = ఆ రాజఫ్యుతుని, కదియక్ అరిగి= సమీపమున కేగి గభిర .. 

భామషలక్ -గ ఖర = అర్థ గాంభీర్యము గలిగినవియు, ఉదారజగొప్పతనము గల 

వియు, మృదు=మృదులమైన, మధురభాషలక =తియ్యని మాటల చేత, పీ 

41 



642 శృంగారనై ధమ [ప_168,154, 

తక్ =,--తోవయితో, అరమశణీనణీకీక ఆ దమయంతికి, ఇట్టులు, అన 
యొక్ జషప్నిఫ ముగా బలికెను. 

శా. అంతట భారతి మన నునితో సమానుండయిన యారాజకుమారుని సమో 

పించి మృదుమధురభాషణములతో దమయంతి కి ట్లనయె. 

క. ఇతి. డుత్కల చే శాధిపు: 

డకిన! విలోకింపు మితని $ నాన(మమ్మొ 

పతిత తికిరీఓ కోటీ 

శత మఖమణి మధు పచుంబిశచరణాంబుజునిన్. 158 

టీ. అతివ=ఓ వమయంతీ ! ఇర(డు=ఈరాజుు ఉత్కలనేశాధిపుండు = ఈ 

త్క_లదేశయున కధిపతి, ఆన్మమ...బుజాునిక్ - ఆన([మజ=నమప్క_రించుచున్న, 

మపతిరేతి = ౦*జసమూవాముయొక్క, కిరీటకోటీ= కిరీట ములయొక్క_ కొనలం 

దున్న, శతమఖమణీ=ఇంపనీలరత్న యు లనెడి, మధుప=తుమెనలను, చుంబి = 

తాంకుచున్న, చరణాంబుజునిక్ = పొొదపద్యమఃలు గలవా(డగు, ఇత నిక =-ఈరా 

జాను విలోకింప్రుము=చూడుము, 

'శా. ఓదమయంతీ ! ఇత. డుత్క_ల దేశాధిపతి. నమస్క_రించుచున్న శతు 

వుల సమావాముల కిరీటములకొనలం దున్న యిందనీలరత్న ము లనెడి తుమె 

దలు తాశుచున్న పాదపద్మ ములు గలయితేనిం జూడుము. అలం. రూపకము. 

ను. చెమరించుందుహిన చృటా చృలమున౯ శీ తాంశుబింబంబు శే 

కుముడంబెన్న(డు నిద వోదెపుకు నీశీకొప్పం (బవేశించు మ 
ల్లి ముతల్లీ నవమాలికాకుసుమముల్ $ లీలావతీ! వీనిదు 
ర మదోర్షండయశ ఃపకాండవిభ వాశరంభంబు జృంభించినన్ . 

టీ. లీలావదీ=విలాసములు గల దమయంతీ ! వీని... రంభం౦బు-వీని= ఈరొజు 

యొక్క, దుర్గ మ=దమింపం దరము గాని, దోర్ల ౦డ= పౌహుపరా కమముపలన 

నుద్భవించిన, యశః[పకాండ=గొప్పకీ రియొక్క_, విభ వారంభంబు= మహిమ 

యొక్కొ_. అతిశయము జృంభించినక్ = అతిశయింపంగ్యా అనయా నీత్ని 



ప-15్.] పచమాశ్వాన ము. రకత 

శే 8 సమ సనలోకములందు. గల తెల నివనువులను జయింప నమళటి లోకం 
అతి అలీ ౧౧ 2 లు 

బున (బవ ర్తిల్లిదుండలగా, లీ=రాతియందు, శీతాంశవింబంబు = చండ 

మండలము, తుహినచ్భటాచ్భలమునక్ =మంచుసమావా మడి నెపముచే, 

చెమరించుక = చెమటల. శగార్చున్యు అనలా జందబింబ మితేని కీని జాచి 

భయపడి మంచునిపయుచేం చెమటలు వెలిపుచ్చుచున్న దని భావము. కుము 

దంబు= తెల్లకలుప, ఎన్న ఃడు౯ = ఎప్పుడును, న్ని దవోదు=ని దవొందదు; అవ 

గాభయముచే( దెల్ల(గలువ రా(తులంను నిద్దురవోకుండునని భావము. మలి... 

కుసుమ ముల్ -మల్లిమతిల్లీ =ఉ త్తమమైన మళ్లెయొక్క_యు, నవమాలి కా= విరజా 
జిలత యొక్క.యు, కుసుమముల్ =ఫువ్వులు, నీకొప్పుక ఆనీ కేశపాళమును, 
ఎపుడ్డుక్ , (సవేశించుక =చొచ్చి (దాయి) యుండును. ఆనం౮ా మల్లెపువ్వులు 

ను విరజాజులును భయముచే నీకొప్పులో దాంగి వ ర్రిబ్లదున్న వని భావము, 
చంచాదులకో స్వత స్సీద్ద యగానుండు హిమ సవణా ములను నీరాజుకీ రిని జూ ౧ వ 

చుటవలన గలుగుచున్న వని చెప్పఃబడియొ. ఈరాజేం[దునికీర్తి చం దాదులకం 

“పెను మిక్కిలి తెల్ల ల్ల గానున్న పని eee. బలవంతు(డు సయినె తీయగా 

బలహీనుడు చెమర్చుటయు, నిదురపోకుండుట యు Se య 

సవాజములు. 

తా. ఓదమయంతీ ! ఈంాజేందునిసత్కీ రి మల్గోకంబుల జయింప సమ 
కట్టి స్ర్టింపుచుండ6గా భ యమునే జందుండు హిమ మనెడి నెపమునం 

జెనుటలు గార్ఫుచుండును. రాతులందెన్న (డును గుమువము న్నిచవోదు.మల్లి 

కాకుసుమములును విరజాజిపువ్వులును నీకొప్పులో దా(గికెనుచున్న వి. అలం. 
అతశయో క్తి ॥ 

(సర్ధం. వై వై దుఃఖారధట్ట-శ పఖరఖుర పుటీ$ పాతవికుద్యమాన 
త్యొపృృపోత్తిష్టదంధణశేక ర ఇరణరజ $ స్కా_ండభా రాంధథ కారం 

నాఫూర్ణ్మ ంబై నో ఘూ రాఫహవముఖముల నశీబ్దాత్సీ.! | యారా 

పోక. టోపం వీపీంప రాకుం శీడుటకు కవత 

దివి౯ చేవపం కుల్, 155 
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టీ, అ గ్టాక్షీ =పద్మములవంటి నేత్రములు గల దమయంతీ ! ఘాేగావావము 

ఖములక్ =భ యంక రయుద్ధారంభ ములందు, పె ++ కారంబు-పెపె ప= మిం 

దుమో(దుగా, తుఃభారధట్టా=తురంగ(శేన్ధ ములసమావాయుయొక ,., (పఖర= 
మిక్కి_లితీ క్ల మైన, ఖురఫుటీ = డెక్క చిపషలయొక్క., పాక =పడుట చేత, విక 
ద్యమాన=వలియ6గొట్రంబడిన, మ్యపృస=భూకలమునుండి, ఉ త్తిన్టత్. =ఎగయు 

చున్న, అంధంకరణ= గుడ్డి తైన ముచెయుచున్న, రణరజస్కాండ ధా౧*=యు 

ద్ధపరాగనముయొక్క, సమూానాపుపరంపర యనెడి, అంధకారంబు= చీకటి, 

ఆపూర్ణ్మ ౦బు=నిం గైనది, వినక =కాలా, ఈరాగుబాహాటోసంబుక= ఈఐా 

జుయొక్కు బాహుపరా[కమాతిశయ మును, దివికి = ఆకాళశమునందు, దేవపం 
కల్ =దేవతాసమూహములు, ఈక్నీంపక్ రాకుండుటకుక్ = చూడ నలవిగా 

భన నుజు(గుచుండుక్ = పరిరపించుచుండును; దేవత లీఠనియుద్ధము 

ను జూడల గుతూసాలు ల వచ్చి చూచుచుండగా నితనిగుజ్జ పువళ ములపలన 

నెగయంగెట్టంబడెనప రాగము లోకమును గప్పీ యంధకారబంధురముగా. జేసి 

యొరుల కాయా స "“కానరాకుండ( జేయుదున్న దని భావము. ఈశచెప్పుటచే 

నితేని కశ్చబల మధికముగా నున్నట్లు తెలియవచ్చుచున్న ది. అల. రూపకము. 

ఆతిశయో క్త. 

తా. ఓదమయంతీ ! యితని గుజ్జపువళముల డెక్క_ల చే. జూార్తీ భూత 

మైన భూమినుండి లేచిన పరాగము లోకము నాపరిం ని చీక టు (కమ్మునట్లు 

శ యితే? యుద్ధ మును జూడ. గుతూవాలముతో వ వచ్చి యాక సమునందుండు 

దేదతేలకుం గాన త జేయుచుండును. 

మ. అసమానస్పి దాన వై భవకళాశేహంకారసిహోస నా 

(గనమానీసుయ వీటి వఏండొకండు కొలుగంశేగా నూ తన 

వ్యసన నాభివ౪ వారాభనళ్సలభ రశవ్యాజంబున ౩ న్న! మమె 

మయెససం[కందన శాఖడెందమునయంశ దెక్కి౦చు. మందాకుమున్. 
టీ, అసమాన...నీనుడు-అసమాన= సాటి లేని, స్థిర=నిశ్చలమైన, దానవై భ 

ప=దాన సమృద్ధియందలి, కళా = చాతుర్యము వేం గల్లిన, అవాం'కార=అవాం 



ప.167.] పంచమనూ KAR స ము 645 

కారమచెడి, సీంహోసన=సీంహాసనయుయొక్కొ_, అగ =కొనయందు, సమానీను( 

డు=కూర్చుంజినవాండు అనయా వితరణగుణమందు నిరుసమాను' డని భావ 

ము వీడు ఒకండు=ఈరాబాకండు, కలుగక కాన్ =ఉండలా, సం క్రంద 

నళాఖి=క ల్నన్ఫ.క్షుము, oem = యాదకులయొక ్క-, తానై? 

రసజఅడిగికొనుట యనెనే, వ్యసవజఅ ఆస్యస క్రియొక]_, అభ ₹"వజఐ లేకపోవుట 

చే, బహూభవఐత్ = అధికమగుచున్న, ఫం=పండ్లయొక ్క-, భర=బరువనెని, 

వ్యాజంబునక్ = పష చేత, ; ఫ్మ్యనుమై=వంగిన చె, జంవంబునయందుక్ష" = మన 
జ! 

సునందు, వుందాక్నముక్ = సిగ్గును; ఎసక్" = మిక్కిలి ఎక్క్_౦చుక్ = 

తౌల్పును. అనలా నీ రాజు సమ స్తయానకులకోర్కలను చున యుం 

డుటచే లోకరున యాదకఃతే లేకపోయిరి. అంవునలనం దనఫలములక్ విని 

యోగ ములేక పోవుటచే గల్పసృక్న్షయు నిగ్దుచెంది ప ర్రించుదున్నవ.. భావము. 

ఫలభ రాతిశ య ఘే వంగినకల్పవృక్ష నితనిదావగుణమును జూచి సిగుపడి 

తేల పంచుకొనుచున్న దని కవి పర్థ్మిం చెను. క ల్పవృతముదులను సుంచినవిక రణ 

గుణముకలవా. డని ఫలితాగయు. 

తా. ఓీనమయంతీ ! ఈరాజు సాటిలేని దానగుణము కలవారై సమస్త 

యాచకుల కోర్కుులను చెల వేర్చుచుండ6 గా నది చూచి కల్చవృక్షము తినకు 

యాచకులు లేక పోవుటచే దజుగనిపండ్ల భార మనెకి మిష చే పంగి డెంనము 

నం 'దెక్కుడగునిగ్గును బొందు చున్నది. అలం. రూపకము, అపహ్నుతి. అతిళ 

యోక్సి. 

. వము. కలుచం గోశవిలంబు వెల్వడి యదఃశఖడ్లాహి వె వచ్చు'వోం 
QQ 

జలనం బించుక లేక యోతేనిరి పుశ సో సాలసంఘాతే మౌ 

చెల!హ స్థాంబురుహాంగుళీమ య మహాశసిద్ధావ ధీ పల్ల వాం 
న్ —0 యా 

చలము లేసి భజించుజాంగుళికత౯ $సం| గామరంగంబులన్. 

కోళబీలంబు= ఒరయనేెడి పుట్రకన్నమునుండి, 'వెల్వడి =బయలు దేటీ, "ెవచ్చు 
లు మ్ 

చోక=తమ పెకి విజృంభించునప్పుడు, ఈతని... సంఘాతము.. ఈతనిజ ఈ రాజు 
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యొక్క-, రిఫుషమైపాల=శ(త్రురాజులయొక్క_, సంఘాత ముజసమూవాము, చల 

నంబు ఇంచుక లేక =భయయుచే( గొంచమైనను జలింపక, సం(గామరంగంబు 

అల ఆయు. రరగయులరను, ఓ చెల= అయ్యయ్యో! వాసాంబు...చలముల్ వా 

సాంబురువా=హ _సపద ద మలయొక్క, అంగుళీి మయ = అంగుళీళూపము లయిన, 

మహల్ గొప్పవయిన, , సిజ్ధామీ=? గాషధీలతలయొక్క, పల్ల వాంచలముల్ = 

కొన చిగుళ్ళను, సతి. జాంగులికతొ=విన వె వై ద్యత్వేమును, నే = 

పొందును. అనలా నాసర్ప ముపలన( గల్లిన విషయునకు వైద్యము కొనుచు 

న్నా రనుట. సర్పము నోటియందు మహొషధి నుంచుకొని న. 

సమోవీంచి కిచి చంపదు. అక్లై యితేనిఖడ్డయు, చేతిలోనున్న శ స్త్రములను 

విడచి దైన్యముచే నోటిలో నంగుళీపర్వముంచుకొని యున్న వారిని జంపదు. ఈ 

శప్పుటచే నితడు భయపడినవారిని శరణాగతు లగువారిని రక్షించును గాని 

తక్కినవారిని రక్షీంపండశి తెల్లమగుచున్నది. పుట్టనెక్కిననారిని, ఫూరిగణచి 

నవారిని నోట వేళ్లు కుక్కు కొన్న వారని జంపరామి నిట తెలియునది. ఆలం. 

రూపకను, 

తా. ఓదమయంతీ ! యికేనిఖడ్డ మనెడి సర్పము కోపముతో నొజ యను 

బిలమునుండి వెడలి తమృపెకి విబ్బృంఫించుచుండుట చూచి యితనిశతువులు 

భయం౦ంబున స్పంభిభూతు లె తమయంగుళ పర్వముల చెడి సిద్దాపథిసల్లనంబుల 

నోటిలో నుంచుకొని విష వై ద్యు లగుచున్నారు. 

న. అని పలికి పలుకుబోటి వరాట రాజక స్యకం నుంగొని య 

ప్త డ య్యుంకియంతరెంగంబు నిరంతేరస్తరణసరణిథా రావా 

హీజ్ఞానధా రాసమారూఢనిషధ పరిషృఢం బట నెతింగయు. 

నెటుంగనిచందంబు భావించుచుం (బస్తావోాదిత( పకారం 

బునం జతురంతయానధరులం బదండుపదం డని యుక్క_లా 

ధీశ (రుం గడచి యసమస మరవిస్ఫమర చమూము దాంధగంధ 

సింధురభుటావనుభులీక రాసారహాోరి నీవోరసనుయకంపి తారా 
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తీవా యక నులుండును, మదవదరి చూడాకుకువిందకందథ 

కిరణనందోవానందీపిత చర ణారవిందుండును, గరళక రాళకర 

వాలధా రానిక ఎ త్తిగళ(ద కృ రిపుసుభటనటారబ్బనాట్యాద్భ్చుతా 

లోక హృష్ట తివిష్టపనివా'సుండును, నగునొక రానుతుం జూపి 

జీవి! యికంకు క్రీకటాధీశ్వరుం డిన్తహీపశిపుం*వువ పాంగరం 
గస్థలలాస్యలం పటంబు లగుకటా.క్షవీకుణంబుల నిరీక్షింపుము, 

టీ. అని, పలికి, పలుకుబోటి=జసరస్వతి, వరాట రాజకన్యకక = వరాటదేశ 

రాజుకుమారిక యగు దమయంతిని, కనుంగొని= చూచి, అప్పుడు= ఆసమయం 

బుక, అయ్యింతి యంతరంగంబు= ఆదమయంతియొక్క_ చిత్తంబు, నిరంతర... 

పరివృథఢంబు-నిరంతర = ఎడ తెగని, స్మ రణసరణి=జ్ఞ _పీమార్గముయొక.., ధారా 

వాహి = విడువక పయుపయిసొాంగు చున్న,జ్ఞాన ధారా=[ప వాహరూపముగానున్న 

క్షూనమందు, సమాయాథ =అధిస్థ్రిం చిన, నిష థ పరివృఢ ంబు=నిషథ శాజుగలది, 

అగుటక్ష- =ఆయి యుండుటను, అనగా దమయంతి యెల్లప్పుడును నలరాజు నీ 

స్మరించుచుండుట చే సంతతస్మరణవలనం గల్లినసం స్కారజ్ఞానమందు నలరాజే 

కానవచ్చుచుండేనని భావము. ఎచీింగియు=దమయంతి నలునియందే తీనచి త్తే 

మును (బవేళింపంజేనిన దని తెలి?కోనియు, ఎజుంంగనివదందంబునక్ = తెలిసి కోని 

విధంబు, భావించుముళ్ల =కనంబజణచుదు, (పస్తావో చిత పకారంబునక్ =ఆ(ప 

సంగంబున కుచికమగురీతి చే, చతురంతయానధ రుల౯ = సల్ల కినిమోయుచున్న వా 

రిని పవంశు, పదండు, అని, ఉత్క_లాఫీశ్చరుక్ =ఆత్క_లదేశాధీళ్వ్య రుని, 

కడ చి= చాంట్కిఅసమ ... కమళలుండు-అసమ = సాటి లేని, సమర =యుద్ధమందు, 

విస్ఫమర జవిబృంఫఖించిన, చమూ= సేనవయందలి మదాంధ = మనదముచే (గుడ్డి 

వయిన, గంధ సింధురఘటా= గంధ జాతి యేనుంగులసమూపహాములయొక్కృ_, వమ 

ఢథుజమదముయొక్క్య_, శీకర=తుంపురు లయొక్క, ఆసారజజడివాన యనెడి, 

హారి= మనోవారమైన, నీహాోరసమయ= హేమంతముదే) కంపిత = చలింపం జేయ. 

బడుదున్నట్టి, ఆరాతి =ళ తువులయొక్క_, వృాదయక మలుండునుజమనఃపడ్మ 
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ముక లవా(డును,- అనగా హేమంకసముయ మునకు( బద్మ ములు భయపడుచున్న 

టు లారాజు వదగజము లుమియుచున్నమచాసార ముచే శ (తువృాదయములు 

భయపడుచున్నపని భావము. ఈచెప్పుటచే నీరాజునకు గజబల .మధిక ముగా 

నున్నట్టు తెల్లమగుచున్న దె, మదవత్ ... అరవిందుండు--మదనత్ =గక్వించిన, 

ఆరి=ళ | తువులయొక్క, చూడాజేశృపాశమందున్న, కురువింద = శంపు లొ 

క, కందళ =ఆఎకురములయొక్కా, కిరణసందోహా = కిరణసమూహ ఖు చేత, 

సందీపితి = ప కాళించుచున్న, చరణారవిందుండును=పాదపద, ములు కలవాండు- 

అనగా సమ స్తశ [త్ల వులను జయించి హారిచే నమస్కా_రములు కొనుచు 

న్నాండని తాత్పర్యను. గరళ . .. నివాసుండును--గరళ =విషమువలె, 3 0ాళ = 

భయంక రమైన, కరనాల=క' త్తి మొక్క, ధానా=ఐఅంచు చె, నిక్క త్తీజనఆక 6 

బడినట్టియు, గళత్ =కారుచున్న, ర క్ష= నెత్తురుగల, రిపునుభట =శతుభటు 

లనెడి నట=సటు ల వేతను, ఆరబ్ధ=_పారంఖెంపంబడిన, నాట్య =న్ఫత్యిమ నెడి, 

అద్భుతి= వింతను, ఆలోకన= చూదుట చేని, హృష్ట =సంతేనీంచిన, (తివిష్టపశి 

వాసుండు ుు=మూడులోకముల6 గలజమలు కలవాడు, అనయా నీరాజు శతు 

వులను నజకంగా వాగు ఇడి తాంగు౭ యుగ్గభూమియందు నాట్యము చేస 

చూపి క ద్భుతీంబును గ ల్గించుచున్నారని భాషము. ఖండితులయ్యు నితిని త 

(త్రువులు నాట్యము చేయుచున్నారని చెప్పుట'చే నితనిఖడ్దలాఘవము వ్య క్షమగు 
చున్నది. అగు నొక్కు_రాసుతుక =అయినట్టి యొక రాకుమారుని చూపి, 

దేవి! ఇతండు, కీక టాధీశ్స రుడు=కీకటదేశ పురాజు, ఇమ్మహీపతిఫుంగవుక్ = 

ఈరా౭పుంగవుని, అపాంగ ..లంపటంబులు- అపాంగ=కడకన్ను లనెడి, రం 

గస్థల =రంగ స్థలమందు, లాస్య =న ర్రనముచేయుటయందు, లంపటంబులు= ఆస 

_క్రికలవి, అగు కటాక్షవీక్షణంబులక్ =అయినట్టి చూపులబేశ, నిరీక్షీంప్రుముజ 

చూడుము, 

[నర్ 

లీలంగట్టిం చెంబెక్కు ల్నె లవులంజెలువుశల్వీ-డుసాం[ ద దుమాళీ 
వ్యాలీధో పాంత శాంత వ్యథ పథికజనశస్వాంతముల్ కీ ర్మిలత్నీ 
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మూూలంబుళ్ నీలనీలాంశ బుజదళ దళ నాశ మోద మేదస్విపాథః 

శేళీతోలదిఏజాళీ కృత మధురక లగ కేం[కియాసంకులంబుల్. 1569 
టీ. వీడు=ఈరాజు, సాంద... స్వాంతముల్ - సాం(ద=దట్రమైన, (దు 

మాళీ=లేరుపం క్రుల చే, వ్యాలీఢ =వ్యా స్తమైన, ఉపాంత=తీరములు గలవగుట 

చే, శాంత =ళశీ మింపంజేయంబడిన, ష్య థ = గ్రహ్మ తౌాపముగల, పథిక జనస్వాంతే 

ముల్ =పథికులచి త్రీ ములు గలవియు, అనగా పృక్షపం కలే నింకెనయాతీటా 

క రీరములు పథికులసం తాప మును దొలంగించుచు సంత సంబుకు గూర్చు చున్న 

వని భానము. క్రీర్ణిల శ్రీ = కీర సంపదకు, మూలంబుళ్ జనిదానము లయినవీ 

యు, నీల...కుబంబుల్ _ నీల=నీలమణువప లె సిల్లనెన, నీలాంబుజ=నల్లకలుపల 

యొక్క, దళీ =. రేకులు, దశన =విడుట చే గబ్ళిన ఆమోద = పరిమళముచే, మే 

దనస్వ=పోషింపంబడిను అనగా నధికపంమశఘు గల యం యర్థము, పాథః= 

ఈఊదక ములయొక్కృ , శ్రీల =విహారమునం చు, లోల=అస కి గల, ద్విజాళీ=పక్షీపం 

కులచే, కృత ="చేయ(బడుచున్న, మధుర =తియ్యని;, కల=అవ్య క్ర మధురమైన, 

(కేం క్రియా= గేం కారధ్వనుల చే, సంకలంబుల్ =నిండినవియు,నగు, చెటువుల్ , 

సెక్కు_ల్ , నెలవులక్ =అ నేక మలక లీక్ = =విలాస ఘుౌా, కట్రించెక = 

నికి ంచెను. ఇతడు Se సుఖజవక ను లును నగు జులు ద 

చించి ధార్మి కుం డని ఖ్యాతి చెం దె నని భై వము. 

తౌ. ఈరాజు తీరములందు. జెట్లు దట్టయుగా( గల్లి పథికజనుల[గీష్మ తాప 

మును దొలంగించునట్రి వియుం గరిక. శారణములయినట్టివియు, వికసిం చినకలు 

చలపిముళ ముచే నువాగితము లయిన జలముందు వివారించుచున్న పక్షుల (గేం 

కారధ్యనులచే నిండికవియు నగు చెటువుల( బెక్కు చోట్ల (దవ్పించెను. 

మునక గ్ర: 

మహి ళాసీమంతము కాశమణి యితనియశో $మండలీపూర్ణ రా 
కా, తుహినాంశెల్ దాడిమె వశేత్తుకు వడి? దనవె $f దొ 

మిగానంచుం జుమా, నుహిగోళచ్భాయమాయాశమయగణి 
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తక భాశ్రమా[(తల శ్యూంగకుం జ, (గహవీథి౯ దుర్గవీథిం $ 

(బభ 3కి యొదుంగ౯ $ రాహురావుత్తు. డోటక్. 160 

టీ. మహిళా... మణి--మహిళా= న్లీీలయొక్క , నీమంత = పాపటలం 
- దున్న, ముక్తామణి=ముకామణిపంటిదానా ! అనయా నో క్రీరత్నమా యని 

యనుట, రాహుగాహుత్తు(డు= హుననెడి గౌతు, ఇతని,.. అంశుల్ _ఇతని= 

ఈరాజుయొక్క_, యకోమండలీ=కీ రిసముదాయమనెడి, పూర్ణ =నిండయిన, 

రాకాతుహీ నాంశుల్ = పున్న మచందులు, తన్నసెక , వడిక్ = శీభుఘుగా, 

దొమ్రీగా= అంవజు ఛం దులును గలనీ, దాడమై=దండే త్తి, పత్తురు అంచు! 

చుమో=వతు రేమోయనియే నుమో, మహి. ..గకుం డై _.మహీగోళ =భూగోళము 

యొక్క, భాయజ=నీడ మనెడు, మా'యామయ = కపటస్వరూపమెన, గణిత 

కళొమ్మాత్ = జో్యోతిళ్ళా స్త్రముచేత చు లక్ష్య = చూడ(బడుచున్న, అంగ 

కుండ =శరీరయుకలవా(రే ) (గవాపీథిక =| గహమార్లమం దని యన్ధ ము-దా 

గుట కనువుగా (గవాముల గృవాములో నని భవము. [పభ వెడి=కాంతితజిగి, 

ఓటకా=జభయ మునే, దుగ్గవీథి౯ =కోటలోని గృవాఏ థియందు-ఒక గృ హూ మున 

నలువురకు తెలియని (ప దేశ మందనిభావయు, ఒదుంగుక = దాంగియుండుకు. ఆనం 

“గా రాహు విదివజకు( జం(దునొక్క_నిని జూచి జయించుచుండు వాండు. ఇప్పు 

డీరాజు కీ ర్తిచంద్రులు లెక్క. కెకు_వ యయి విలనిల్లిరి అది చూచి రాహు 
వొక్క_చందుని జయింపంగిల్డును “గాని యిందటుచందు లొాక్క-_మాఆజువచ్చిన 

జయించుట మిక్కిలి కష్టమని భావించి రాహువు (గహవీథియం దుండంజూలక 

వారికి. ౫నంబడకుండనుండ నెంచి భూచ్చాయరమాపమయిన మాయామయ శరీ 

రమున్సు ధరించెనని యర్థము. భూగోళ చా ఛయయే రాహు పని బ్యోతిళ్ళా త్త 

బునం జెప్పంబడినది. లోకములో నొకండు శతువులకుం. చెలియంబడకుండ రూ 

పాంతరము. దాల్ఫుట లోక ప్రిద్ధము, అప్లై రాహువు చందులకు భయపడి 

(గవావీణి విడిచి భూచ్చాయరూసమును దాలె నని భావము, ఈచెప్పుటచే 

నీరాజుతో సముండగు యశ్వసి లోకమున లేండని ఫలి తౌర్థ్ము. అలం. ఊ 

శే క్ల వ్యతి లేక ము. 
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శౌ. ఓదమయంతీ ! రాహు వీ రాజేందుని కీ ర్లివూర్ణ చంద్రులను జూచి. 
వీరందతొక్క పరి తనికి దాడి వెడలివచ్చిన దాను నిల్చుట కష్టమని భావిం. 

చియే భయమువే భూచ్చాయరూపమంది, శీవలము గణితళా స్త్రమునకు మౌ. 

(త మే (పత్యశృమగుచు (గవావీథిని దుర్షవీథిని నొదిగియుం డెను. 

మహో సగర, 
థి 

తరుణీ దా మోదరీయో శీదరకువారదరీ సాన మిావిశ్వధా(త్రీ 
శ్వరుకీ ర్వ రూల్ నించి వాజు౯ా టి. జగశజ్ఞాలముల్. జేలి 

మూడ్, మురజిన్నా భీ పణాళిశముఖమున ధవ ళౌాంశేభోజు ము. 

న్పేరం గాదా, నెరనై తత్పూర మంతశర్ని బి కమయి బహిశేర్ని 

గమంబు న్నకిరిచెని : 161 

టీ. తరుణీ! ఓదమ మంతీ ! ఈవిశ్వధ్యాతీశ్వరుకీర్తుల్ = ఈరాజేంద్రుని 
కీర్తులు, చామో... స్థానము- దా మోదరీయ= విష్ణువుసంబంధి యగు, దరీ=గువావం. 

టి, ఉ దరకువార =గర్భ ములోపలి, స్థానముక్ =(పదేశ మును నించిజనిండించి,. 

పాజిక్ =(పవహీంపంగా, చటులగతిక = సమర్థమ మునగతితో , జగజ్ఞాలముల్ 
=విస్లువుగర్భయులో నున్నలోక ములన్ని యు, తేలియాడ౯ = తేలిపోవునట్లుగా,. 

తత్పూరము=ఆకీర్షి పవావాము, నెరవై =అచ్చటనిండిన దై, కానక =కావున నే) 

అంతర్నిబిడమయి = లోపల మిక్కిలి సౌాంద్రమయి, మురజిత్ ... ముఖమునక్ = 

మురజిత్ =విష్ణునియొక్క_, నాభి ప్రకాళీముఖయునక్ =పొక్కి_లియనెడి తూము. 

మూలమున, ధథపళొౌంభోజము= తెల్లందామరపూవు, అ స్పేర్ = అనుమిషచే, 

బహిర్నిర్టమంబుక భ జించుక్- కాదా= పెకి వచ్చునుగదా, అనలగా నితనికీర్త 

నిష్ణువుగర్భకువారి ములోనున్న లోకములను ముంచి యచ్చట చోటు చాలమివే' 

విష్ణువు నాఖీయను కాలువమూంమున బై కివచ్చుచున్న దని భావము. ఈ చెప్పు 

టచే నితనికీర్ణి మిక్కిలి గొప్పదని స్పష్టమగుచున్నది, 

తౌ. ఓ దమయంతీ ! యీారాజచం(దుని రి కీ రసమూవాములు (పపంచ మం. 

తయు: గల విష్ణువుజఠరకతువార వ మును నిండెను. "అందలిలోక ములు దానియం. 
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దు6 బేలెను. ఆనంతర మాస్తూరము లోపల నిండి చోటుచాలక విష్ణుమూార్న 

“పొక్కిలి ఊగుకాలువమూాల మున బయలు వెడలీనది, దాని చే దెల్ల తామారపూ 

వని వ్యవవా౭ంకురు. అలం. రూపకము. అతిశయో కి. ఉత్చేంక్ష. 

వ. అవిశ విఫయు ననాదరము, చాము(దితం బె నవృాదయుంబు 

తో సి దుమాధర ,క్షటాధీశ్వరుం గటాశీంప కుండిన. 

టీ. అనినక్ = సరస్వతి యట్టు పలుకంగా, వినియుక , అనాదర... ముది 

'తంబు--అనావరము దా=తిరస్కా_ర ముదచేక, మ్ము దితేంబు= చిహ్నితీము, 

వశవ్భా సయంబుతోోళా =అయిశటి చిత్తముతో, అవ్నిదుమాధరజ పగడ మువం 

టి యధరోస్ట్రముగల దమయంతి, కీకటాధీశ్చ రుక్ = కీక టదేశాధిపతిని, కటా 

వ్ ౦పక, ఉంశినక = చొడకుండలా, అని ెపద్య సుతో నన్నయకు. 

ఉ. వేసట లేళ భీరముష్పథిశ వీపతినందనయాన నాంబుజో 
ల్లానపి క్రిమ్ముద పదిశీలంబుగ( ౫న్లోని యాది నాంత నం 

ధ్యాస మయాధి చేవతి పి తానుహుపట్టపు దేవి గీకటుం 

ఛాసి చనం దలంచె మజీశపంచననీమణినుం చవీధికిన్. 168 

టీం ఆ... దేవతే_ఆదినాంకేసంధ్యాసమయ= సాయం కా లసంధ్యకు, అధిచే 

'వర్ = అధిదేవత యును, వీ తామహుపట్టపు దే వి= బన్మారాణియైన యాసరస్వతి, వేస 

ట=ఆయాస బు లేక, ఖీ మప్పథినీపతి నం పన=దమయంతి యొక్ష్యఆననా .. , మ్యుద- 

అననాంబుజ= ముఖపద్యముయొక్క_, ఉల్లాస = సంతోవనుందలి, విరక్తి ము[ద= 

"అనురాగము లేకపోవుటను, పదిలంబుగ=జాగరూకతతో, కన్లొన= చూచి, లేక 

తెలిసి కాసి, కీకటుక్ =కీకటాధీశ (రుని, సి= విడిచి, పణిజఅపఠేలనున్న, పం 

చ ..వీథికిక--పంచనలీ=అయిదు గురునలులు నధివనించియున్న, మణి=రత్న మ 

యమైన, మంచవీథెకిక' = ఆసనము లున్న (పదేశమునకు, వనక తలంచెక్ = వెడల 

నిష్పప డెను. 

“తా. సాయంకాలసంధ్య కధిబేసత్ యగు నాసరస్యతి యలమట చెందక 

దమయంతి కాకీక టాధీశరునియం దనుఠాగంబు లేదని యెణింగి నలుండును, 



ప_164,166] ప౦0చమా వ్యాన ము, a5 

నల వేషధారు లై యున్న యిం దాదులును నుప వేళించిన పదేశమునం జన ఐతె. 

నని తలంచెను. 

వ. అప్పుడు సరస్వతీ దేవిని చేశంబున యావధుళ్యులు రాజసమా 
జంబువలనం చౌపి భోద రాజక నను నిషభ రాజ ఐంచకంబు 

నుం గదియిచుటం బరిమళంబులు నంద ని దాస్థనతరుపండం 

బులవలనం బాపి వధుపమాలికం గల,వాదపపంచక. బునుం 

గదియించిన చందంబు దోంచె ననంత”ంబ నలాకృతి;రు 

ల నయాలోక పాలురం జోవీ [కను.బున, 164 

టి. అప్పుడు, సరస్పతీ బేవి నిద్దేకంబునక్ =సరస్వతియాజ్ఞ వ "ప్పున యాన 

ధుర్యులు=పల్లకి మోచువారు, భా జరాజకన్యకను= దమయంతిని, రాజసమాజం 

బువలనక్ = ఆరాజులవలన, పాపజతొల(గించుకొని పోయి, నిషధరాజపంచకం 

బుక =నలపంచక మును, గదియించుట! = సమిపీంప6 చేయుటను, పరమశ ౦బులు= 

సువాసనలు, నందనోద్యాన తిరు షండంబులసలనళ =నంననవనమందున్న యి 

తరొసృక్ష సమావానులనుండ, మధుపమాలికక =తుమైవలపం కిని కల్చ్పపాదప 

పందక౦0బును =అయిదచదయివ కల్పపృక్న ములను, కదియించినదంద6బు = సమిోవీం 

పంజేసినట్టి*తి, తోంచె౯ా =కనుస కైను. అనంతరంబు-అ=తరువాత, నలాకృతి 

ధరులు - నలరాజుకూపమును ధకంచినవారు, ఐవినయాలో క పాలుుక్ = అయిన 

యాదిక్నాలకులను చూవ్కీ [కమంబునక్ = వరుసగా అని పెపద్యముతో 

నన్నయము. 

గీ, వాణి యి ట్లను నక్కీ_రశీవాణి కెలమి 
గూఢశ స్టార్ధిసం శ్రేపశరూడఢి మెజు:5ు 
నిర్ణ రాధీశ్వరులకును శ నిషధ పతికి 

వర్ణ నావాక్యర చన నశన్వ్యయను గలుగ, 165 

టీ. వాణి=సరస్వతి, నిర్జరాధీశ్వరులకును = ఇంచాదులకును, నిషధపతి 
కిక = నలునకును, వర్గ నావాక్యరచనక్ =ఫర్థించుటయందలి వాక్యరచన చేత, 
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అన్వయము= సంబంధము, కలుగక =కలుగునట్లు గా, గూఢ... రూఢి-గూఢ = 
గు ప్త్పములైన, శబ్దార్థ =శ బ్దార్థ మలయొక్క, సంశ్లేవ=కలయికయందు, రూ 

ఢీజనిర్డ్ యము, మెజ మక్ =ౌ(పకాళింపంగా, అనంగా నివిధములైన పదములు 

సంధిపశ మున నొకళబ్ద యునం దిమిడియుండుట యు. బెక్కంర్థంబు లొక్క్ళొ_పద 

మునకు వార్యములగుటయు అ "శద్దార్థశ్లేవ వె వెల్ల డియగునట్లు గా నని భావము. 

ఎలమిక్ = సంతో వముతో, అక్రీ_రబొణి కలా =ఆదమయంలికి, ఇట్లు ఆనుక = 

ఇట్లు పలికెను. 

తా. ఆసరస్వతి తనపర్గ నా చాతుర్యముచే నిం దాదులకును నల రాజునకును 

సంబంధ మలవడునట్టు క న్ధార్థృంబుల శ్లేషించుచు సంతసముతో దమయంతి 

కిట్లు పలికెను. 

చ. అతివ! యపవ్యసాయుని నీనల్పవిళో చనపంకజాతుం (బీ 
శిత నిజవీర సేనుని విశనిర్ది తసర్యమహీభ్ళ దావలిళా 

హత మవనద్విరోధిబలు $ నాత్శ్మచమూ చరవారణానన 

(నుత మదగంధి యుద్ధ నముహీలే జూడుము వీని మపీ*న్మ హేం(దునిన్. 

౧ టీ, ఇంచపరమైన య్థము : అతిప=ఓదమయంతీ ! అపవృపాయునిక్ _ 

అ-పవి4అపాయుు, అని పవవిభాగము. వషజాయుధమునకు ఎడలబాటు లేని 

వాని ఎప్పుడును నజాయుధము చేత గలవాని ననుట. అనల్న...జాతు- 

అనల్ప = సపెక్కు_యిన, విలోననపంకజూతుక్ = 'న్యత్రపద్మములు కలవాడు 

ఆనా సవా [| సాతం డనుట, (పీణిత we చేరు. పీణిక = సంతోషిం 

పంజేయంబడిన) నిజ=స్స కీ యమన, వీర నేనుక్  =వీరసెన్యము కలవాడు, అనం 

గాం దనసెన్య మునకు సంతసము గల్లించుచున్న'వా( డనుట. వినిర్జి త,..వళికొ_ 

వినిర్ధి త =జయింప(బడన, సర్పజసమ స్త సమెన, మహీ పీ భృదావళికా పర్వత సమూ 

వాము గలవాండు, హత ...బలుక_వాతే =కొట్రయబడి డిన, మదవత్ =గర్వించిన, 

విరోధి౭శళ తుబయిన, బలుక్ =బలాసురుండు గలనా-డు-అనలా బలానురునిం 

జంపీనవా౬ డని భావము. ఆత్మ... మహీక్ -ఆత్త్మ =తనయొక్క, చమూజ'సేన 

యందు, వరజ ఇ! వారణానన=ఏి ఘ్నేశ్వరు ముఖమునుండి, 
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సృకజ(సవించుచున్న, మద=మదముయొక్క_, గంధిజవాసన గల, యుద్ధమ 

పీక =యుద్గభూమిగల, వీనిక్ ఇ ఈ, మహీక్ =భూమెకి దిగివచ్చిన , మహీం 

(దుని౯ = చేవేందుని, చూడు కు. 

తా. షజము నెప్పుడును ధరించువాడును, సవా సలోచనములు గలవాడు 

న్కు తనసె న్యముశు సంతసింపంజేయుచున్న వా(డును, బర్వతముల జయిం చినవాం 

డును, విరోధియైనబలాసురుని జంపీనవాండును, తనా న్యమందు. దిరుగుచున్న 

గజముఖునిమదగంధము చే వానీత మైన యుద్ధభూమి గలవాండును, భూమికి 

దిగిపచ్చినవాండు నగు బేవేందునిం. జూడుమా? 

టీ. నలపరమైన యర్థము. అతిప=ఓదమయంతీ! అపవ్యపాయునిక =తోొలం 

గన అపొయముగలవా(డును, అనల్బ... జాతుక్ -అనల్బ= సెన్గవగు, విలోచనపం 

కజాతుక = నేత్రపద్మములు గలవాండును, (వ్రీణిత నిజవీరనేనుక్ =సంతుష్టునిం 

7 జేసినతం, జి యగు ఓర 'సేనుండు గలవాడును, విన గాల : ..వళిక -వినిర్థి తే=జ 

యింపంబడన, సర్వ మహీభృదావళిక్ =సమ స్త స రాజబ్బృందము గలవాడును, 

చాత... బలు? వాలీ =చంవిన, మదవత్ =ఉమదించిన, విగోబలుక్ =శతుసె 

న్యము గలవాండును, అత్మ...మహి*క అత్డ =తనయొక్క-, చమూ దర= సేన 

యందు సంచరించు దున్న, వారణ= ఏనుగులయొక్క_, ఆనవ= యుఖములనుండి, 

(సుతే=సవించుచున్న, మదగంధి=మదపరిమళ ము గల, యుద్ధమహిక్ =యు 

ద్ధభూమిగల వాండును, అనగా నితనికి మదగజబల మెక్కుడుగాం గల దని 

భావము. వీసక = ఈ, మహిక్ =భూమియందుు మహేందునిక్ =ఇందతు 

ల్యుండయిన నలుని చూడు ఘు, 

తా. ఓదమయంతీ! నిరహాయుండును, విశాలమైన గేయులు గలవాండును, 

దన జనకుండగు వీరసేనుని సంతిస్ ంపంజేయు చున్న వాండును, సమ స్తరాజులను 

జయించినవాండును, శతుసెన్యముల6 గూల్చుచున్న వాడును నధిక మయిన 

గజబలము గలవాండును భూమియందు దేవేం దతుల్యుగ్రనవాండునగు నలుని6 

జాడుము. 

నః భాస్వరఠా పసం పన్ను ( డుద్గతి మంతుం 



656 వృ౦గారనై పధము [ప-167. 

డధిక (పతాపసశీమనితుండు 

హేతినంగాత। పశభూతభూతి యుతుండు 

శుచి ధనరిజయు(డు విశీస్పూ ర్తిశాలి 

నానామహాసమిశేన్మధ్య( పదీ పుండు 

నకేతంబు వీబు,_సంశ+తతికి ముఖము 

లాలిక బాల ప వాళ తా మకరుండు 

తనకు కా తవసముశత్కురము తృంము 

లే. తామకసప(తినేత యీ+3ం డనలుండు 
లావు గలవాండు గో? పాశీలకులలోన 

బహుచేర స్పేహరుచి నుహా+బలసపహాోయ 

సంపదుస్రాము డెలమి వీశే శింపు మితని, 167 

టీ. అగ్నిపర మగునర్ధము: తామరొసష క్ర చే తజపడ్య దళ ములనింటి మేత 
ములు గల దమయంతీ! ఛాస్పరరూప సంపన్నుడు = బేదీష్యవాన ముయిన 

రూపసంపదగ లవాండు, డగ్వతిీ మంతు(డు=ఊర్ల గ మనముగలవా(డు. అనగా 

సంతతంబు నిత్ః మంట లుప్పరంబుశచెగయుట స్పభావనీద్దము. అధిక స తౌొప 

సమన్వితుండు=మిక్కి_లి గొప్పదగు నుష్ణస్పర్శము గలవా(డు, హేతి,..యు 

తుండు- హేతి =జ్వాలలపలన, సంభూత =ఫుట్రన, (సభూత = అధిక మయిన, 

భూతి =భస్మ ముతో, యుకుండు=కూడియున్న వా(ను, అనా దనజ్వాలల 

చే బార్థివవి కారములగు సమ స్తవస్తువులము దహించి యధికమగు భస్మముగల 

వాండగుచున్నాండనుట, శుచి = పవి తతేగలవా(డు, ధనంజయుండు=ధనంజ 

యు. డను పేరుగల వా(డు, విస్ఫూ ర్రిశాలి= మిక్కి లి యదటు వే నొప్పువా(డు, 

నానా... ప్రదీ ప్రుండు.'నా నా=పలు విధంబులయిన, మవాత్ = గొప్పవయిన, 

సమిత్ = కాస్థ యులయొక్చ_, మధ్య=నడుమ, (పదీ ఫుండు=, పకాశించుచున్న 

వాండుఅన౮గా గొప్పదారువులను దహీంచుచు. (బకాశించువా(డు, విబుధ 

సంఠతికిక్ = దేవతాసమూవామునకు, సంతతముజఎల్లప్పుడును ముఖము= నోరగు 
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చున్న వాడు అనగా యజ్ఞాదులందు. దనయందు భో నముముచేయంబడీనవావి 

స్సును దేపతేలకిచ్చుచు వారికి ముఖరమువంటివాండగుచున్నాండని భావము.ఆగ్నీ 

ముఖావె దేవా అనంగా దేవతలన్నియే ముఖముగాగలవారు అని వేద పమా 

ణము లాలిత ,..క రుండు-లాలిత = నునోవారమైన,చాల = లేంతియైన, (ప 

వాళ =చిగుళ్ళవంటి, కరజకిరణములుగలవాండు, తనకుక , తృణము శ్యాతవస 

ముల్క్ రము=శతుసమూపహము. అనగా తృణము నవలీల భస్మముచేయంగల 

వాండని భావము, ఇతండు = ఈవర్థ ౦పంబడినవాండు, అనలుండు= అగ్ని నో 

తుడు, లోకపాలకులలోనక =దిక్చాలురలో, లావుగల వా(డు= సామర్థ్యము 

కలవాడు, బహుతేర స్నేవారుచి = విస్తారమగు _తెలముచేంగల్లిన కాంతివిశే 

షము గలవాడుమహాబల ,.. ఉ ద్దాము(డు-మహోాబల = వాయువుయొక్క, సహా 

యసంపత్ =సహాయ సమృద్ధి చే, ఊ జ్లాముండు= అడ్డు లేనివాండు, అనం గా వాయు 

_పేరిత మైనయగ్నీ ని నెప్పరును శాంతింపంజేయ లేరని భావము. ఇతేనిక= ఈ 

యస్నిహో తుని, వీకీ ౦ఫు ఘు= చూడుము. 

తా. స్పష్ట్రము. 

నలపరమైనయర్థ ము. భాస్వర...సంపన్నుండు--భా = దీవ్లితోను స్వరజ 
మధురి మైనకంఠ స్వరముతోను, రూప=సౌందర్యముతోను, సంపన్ను (డు=కూడీ 

యున్న చాడు, ఉద్దతిమంతుండు= అభ్యుదయ ముకలవాండు,అధిక(పతౌప సమ 
న్వితుండు=గొప్పకూ త్త తేజన్సుగలవాండు, హేతి,..యుతుండు _ హేతి=ఆ 

యుధమువలన, సంభూళే = పుట్టిన, (పభూతభూత = అధి కై శ్వర్యముతో, యు 

తుండు=కూడియున్న వాడు, అనగా నాయుధంబున శ(తురాజులం జంవీ వి 

సార మగునె శ్వర్య మును సంపాదించుచున్న వాం డని భావము. శుచిధనంజ 

యుండు-శుచి= స్వధర్మ ముచేత నే ధనంజయుండు= ధనము నార్జించినవాండు. 

అనంగా నలుడు తనకై(తధర్య్మము చేత నే ధన మార్టించెనని భావము. విస్ఫూర్రి 

శాలి=జ్ఞాపకళ క్రి చే నొప్పువాండు, నానా... _పదీఫ్లుండు-- నానా = అనేక 

ములయిన, మహాసమిత్ =గొప్పయుద్ధ ములయొక్క్క_, మధ్య=నడుమను, (పదీ 

ఫ్లుండు=(పకాళించువాండు, సతతంబు, విబుధసంతతికిక =పండితే సమూవా 

42 
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మునకు, ముఖమువంటివాండు. అనా బండితులలో న్యగగణ్యుండని భావము, 

లాలిత ... కరుండు= ఘనోవార మైన లే(త చిగుళ్ల ప లె "సజ్టినిచేతులుకలవాండు తన 

కక్ =ఆనలునకు, కా(తవసము త్కారము=థ(తుసమూవాము, తృణసమానము = 
అనంగ శతువు లితనికిం దృణమువలె సులభ ముగా నున్తూలింప౦డ గినవా రని ఫా 

వము. ఈతండు - అ - నలుండు, అని పదవిభాగము ; ఈతండ = ఇతండే 

నలుండు, లోకపాలకులలోనక్ = దిక్పాలురలో, లావు = బలము కలవా. 

డం, బహుతర.. ఉద్దాముండుు బహుతర = మిక్కిలిగొప్పవగు, స్నేనారుచి= 

మె[త్మీపకాళశముగల అనయా నధికన్నేవాయుగల యని భావము. ఈ వెప్పు 

టచే నితనిన్నేహితులు నిష్మపటులని తెల్లమగుచున్నది. మహాబల= గొ 

పస్పబలపంతులయొక్క_, సహాయసంపత్ =సహాయసమృద్ధి చే, ఉ ద్దాము(డు=అడ్డు 

లేనివాడు. అనలా నివ్యు_పటులగు బలవంతుల తోజ్చాటుండుట చే నిత్6 

డడ్డులేకండ( (బవ ర్తించుచున్నాండని భావము, లేక, బహుతేర .. . ఉద్దాము( 

డు--బహుతర=మిక్కిలిగొప్పదగు, నస్నేవా=స్నేవామ, రుచి= ఇచ్చ అనలగా 

జయేచ్భయని భావము. మహోబల=గొప్పబలము వీనియొక్క_, సహాయసంపత్ = 

సహాయసమృద్ధిచే, ఉద్దాను(డు=అడ్డులేనివా(డు. అనగా 'స్నే హాతిశయము 

జయేచ్చ, గొప్పబలమునుండుటచే నందజును వళపజుచుకొని నిరర్షళుండై (ప్రవ 

ర్రించుచున్నా(డని భావము, ఎలమిక్ = సంతోషముతో, ఇతనికొ = ఈనలుని, 

వీక్షి ంపుము= చూడుము. 

తే, పరభయంకర పటుగ దాశ పహరణుండు 
దం౦డనిపుణుంకు సనువ రి, శ ధర్మ రాజు 

మి తేనందను. డంభోజళ నేత ! మూడు 

మితని దశ్నీణనాయకు + నింపు మాటు. 168 

టీ. అంఫోజ నేత ! ఇతండు, పర...(ఫ్రవారుణుండు - పర = ఇతరులకు, 

భయంకర=భయము కల్పించు పటు=సమర్థ మైన, గద=రోగములన్కు ఆప్రవా 

రుణుండు= అంతటను (బ్రయోగించువాండు. అనగా నితండు పెజివారి పె 
క్ 
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భయంకరములగు రోగ ములను [బయోగించుచు బాధించునని భావము. దండని 

పుణుండు=జదండమనెడి తన యాయుధమందు మిక్కిలి సెర్చరి, సమస ర్థి=అం 

దఅయందు సమముగా (బవ ర్రించువా(డు, ధర్మ రాజు, మి[తనందనుండు= నూ 

ర్యుని కుమారుడు, ఇతనిక =ఈ, దక్షిణనాయకుక్ =దక్షిణదిక్కున కధిపతి 

యగుయముని, ఇంపు=అనురాగము, మిజక చూడుము, నలపరమెన యము: 

పర... (పహరణుండు--శ(తువులందు భయంకరమైన గద యనునాయుధమును 

(బయోగించువాండు, దండనిఫుణుండు=| ప౫లను శాసంచుటయందు నేర్చు గల 

వాండు, సమవ ర్తి =అందణయందు సమానముగా (బవ గి ంచువా(డు, ధర్శంా 

=[బహ్మదర్యాదిరూపమగు ధర్మమునందు సమర్గుండు, మ్మతీనందనుండు = మి 

(తులను సంత నింపంజేయువా(డు, ఇత౦క= ఈ, దక్న్షీణనాయకు్ , దక్షీణ 

నాయకుండన౮ల౫ా6 'బెక్కం(డడుఫార్య లున్నప్పు డంసజయందును సమానాను 

రాగ ౦బున ప ర్శ్మించువా(డు, అట్టినలుని, ఇంపు,మీజు౯ =అనురాగ మొప్పునట్లు. 

చూడుము. 

తా. స్పష్ట్రము. 

క, ధవళాశీ! చూడు మోతని 

భువ నాధిశ్వరు న పారశేభూరిగభీర 

త్వవి శేషనిధి నదీనువిం 

(బవివులతర వారి నధిక శబలస త్వాఢ్యున్ 169 

టీ. ధవశొక్నీ = తెల్లని న్మేతిములు గల చమయండతీ! భువనాధీశ్వరుక్ = జల 

ముల క ధిపతియెనట్టియు, అని * జీవనం భువనం వనం *” ఆని యమరకోళము, 

అపార ...నిధిక _అపార=వాద్దు లేనివాడును, భూరి=గొప్పదయిన, ౧౫ భీరత్వ 

వి శేష. = గాంభీర్య గుణాతిళ యమునకు, నిధిక్" ఆస్థాన మైనవఐ(డును, నదీనునిక్ = 

నదులక ధిపతియెన నాండును, (పవిమలతిర వారిక = మిక్కి_లినిర లమగుజలము గల 

వాడును, అధిక బలస త్యాఢ్యు ౯ _ఆధికబల =గొప్పబలముగ ల, సత్వ= జల జంతువు 

లచే, ఆఢ్యు౯ ఐనిండినవాండును, అగు ఈతనిక్ = ఈవరుణ దేవుని, చూడుము, 
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నలపర మైన యర్భము, ధవళాక్షి ! భువనాధీశ్చరుక్ =లోకి మున కధిపతియు, 

అపార... నిధికొ-అపార=విస్తారమైెన, భూరి=బంగారము, గఖీరత్వవి శేష = 

గాంఫీర్య గుణము, నిధి=నిధులును గలవా(డుు, ఇప్పుడు, “ అదీనుని” అని పద 

విభాగము, అదీనుక్ = దెన్యగ-ఇము లేనివానిన్సి [పవిమలతరవారి-.[పవిమల = 

స్వచ్చమైన, అనలా ధగధగలాడుచున్న, తరవారిక్ =క తీ గన్లినట్లియు, అధీ 

కబలస త్వాఢ్యు -అధికి =గొప్పదగు, బల=చేవాబల సామర్థ ్ రయుచేతను, సత్వ= 

(పయత్నముచేతిను,ఆఢ్నుక =నిండినవా(డునుు, నగు. ఈతనిక్ = ఈనలరాజును, 

చూడుము. అనలా నధిక మగుదేవాబలమును, యుద్ధాదులం దధికమగు [పయ 

త్నమును గల్లీ వ ర ంచునల రాజును పరింపు మని =e 

వ. అని మూలకు గుణీంచియు నగ్ని ను ద్రేశించియు నంతకు 

లవీ,0చియు నంబుపతింణూర్చియు.  (దిభువనార్చిత చరణార 

౯ వింద యగునరవిందభనవు దేవి తదీయమాయారూపంబులకు 

ననురూపంబుగా6 (బక్యేకంబ యుభయార్థవచనసమర్థంబు 
లగునర్శనా వాక్యంబులం (బబోధించిన విదర్శొధాత్రీపతిపు త్రి త్రి 

చేత! శో తెంబులం జూచియు వినియు నితం డితిండని నిర్గ 

యింప నేరక చెందంబు డోలాందోళనంబు నొంద విధిపడ్డను 

శ్చీధంబు[తోననుం బోవనితేలంఫున నిలింపనివధి రాజులను 
నలువుర విస్త నుస్మేరంబు లగువిలోక నంబుల ననలోకించునది 

(కమంబున భారతిని శశ ౦బున నై సర్లిక పిలాసభాసమానుం 

డును నసమానరూప చేఖావిడంబిత శంబరారాతియు నగు 

నిషధభూపతిం జూచె నప్పుడు, 170 
టీ. అని ఆఖండలుక్ గులీంచియు =ఇం|దునిగార్భ్చియు, అగ్నిక్ ; యే 

శించియు, అంతకుక , లక్షీంచియు, అంబుపతింూర్చియు = వరుణునిగూర్చి 

యు, (తిభువన.. .వింద--(తిభువన = మూండులోకములనారి చేతను అర్చిత= 

పూజింపంబడుచున్న, చరణార విందజ=పాదపద్మ ములు గలది, అగు నరవిందభవు 
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దేవి=అయిన సరస్వతీ దేవి, తవీ యమాయారూపంబులకుల్ = ఆయిందాదుల 

మాయా కారములకు, అనురూపంబుగాక్ జతేగునట్టు గా, (ప త్యేకంబజ వేర్వేటు 

గానే, ఉ భ యార్గ వచన సమర్థ ంబులు = రెండర్భ ములు ౫లవచనములచే సమర్థయు 

లయినవి, అగున వర్గ నావాక్యంబులక్ - =అయిశన పరి రి ంచుచున్న వాక్యముల టేత, 

(పబోధించివక్ = తెలుపగా, విదర్భధా|తీపతిపు తీ = సమయంతి, చ్నత్ర క్రో 

(తంబులక్ =క న్నుల చేతను, చెవుల చేతను, చూచియు౯ =౪ఇం చాదులరూపము 

ల గను(గొనియు, విసియు౯ = వారిగుణవర్గ న మాలించియు, ఇతండు ఇత ండు 

అని=ఇతండే నలు డన్వినిర్షయింపక. చేరక =నిశ్సయింపలేక, డెందంబు=దము 

యంతిమనస్సు, షోలాందోళనంబుక్ = ఉయ్యెలవ లె( జాం చల్యమును, ఒం 

దక =పాందలగా, అనగా నలరూపధారు లయినయిం[చాదులను జూచి వా 

రిలో చెండు కలుండో నిశ్చృయింపలేక దమయంతి చి ల్న్ము మిక్కిలి చలించి 

పోయెనని భావము. విధిపజ్జను= సరస్వతీ నియో ము "ప్పున వారిలో నొకని 

పరించుటకుంగాని, నిషేధంబు తోనకు=వల దని ని షేధంచుటకుంయగానిి, పోవని 

తీలంపునక్ = వెళ్లని కోర్చి చే, అవగా దమయంతి సరస్వతి చెప్పీనచ వ్ "ప్పున6 

కు. వలదని నషేధించుటకం (గాని సహ కాలు "కా లేదనిఖభౌపకు, 

నిలింపనివధ రాజులను = డేపతే లను నలరెజున్వు నలువురక్ , విస్మయ నేరం 

బులు = ఆశ బర్యోమువలన వికంల్సినవి అగు విలోకనంబులక్ = అయినట్టి 

చూపులచేత, అవలోకించునది = చూచుచుండిన దమయంతి, (కమంబునక్ , 

భారతీదేవి నిన్దేశంబునక్ = సరస్వతి నియోగముచేత, నైసర్గిక ... మానుం 

డును--నై సర్టిక స్వభావసిద్ధ మైన, విలాస=కాంతులచే, భాసమానుండును = 

(పకాశించువా(డును, అసమాన **- రాతియుక అసమాన = సాటిలేని రూపశే 

= సౌందర్య సంపద చే, విడంబిత = అనుకరించుచున్న, శంబరారాతియుక్ = 

మన న్మథుండు గలవాడును, అగునివధభూపతిక =అయిననలరాజునుు చూచ, 

అప్పుడు. 

క. శారద మధురాలాపవి 

శారద య్లిం(చాగ్ని శమనకనలి లేశ నుతి a స్ట 
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దాగరమున నిషధ పతిం 7 

వారం బొనరింపం. దొడం” + వాచా పొఢిన్. 171 

టీ. మధురాలాపవిశారిద = మధురవాక్యములు పలుకుటందు నేర్పుగల, 

శారివ=సరసాతి, ఇం... ద్వార మునక =ఇందాగ్నియమవరు౯టల నుతించు 

నట్లుగా, నిషధపతిక =నల రాజును, నాచాఫౌఢిక = వాక్చాతుర్యనుచే, చ 

వారంబు=సో(తీయు, ఒనరింపకొ తొడలకి = చేయ నారంభించెను. 

తా. మధురాలాపములు పయ్క్ము_ ట యందు చాతుర్యముగల సరస్పతి, యిం 

[చాదులకు6 గూడ నరు సంపోవునట్లు నల రాజును వాక్చాతుర్వ' చే స్తోత 

Ce నారంభించెను. 

తే, నలిన నేత! ప్రత్యర్థి దాశీననక తాపీ 
తాత చేస్టాగరిప్టతే శే నంనీ చూడ 

కన. sas పోహా $ డింత నిక్క 

మింపు పొంపిరి వావ నీశవీంపు మితని. 172 

టీ, నలిన న్నే జపద్మములవంటి నేత్రములు గల దమయంతీ ! ee 

స్థతళ్ --పత్యర్థి =(పతియాచకుని గూర్చియు, దానవశతా = చానసరాథినత్వ 

ముచే, అనగా దానగుణము చే యాచకులకు పశుండగుచున్నవాండని భావము. 

ఆహీత = చేయంబడిన, చేస్టైజయాచకుల కనుకూలమగువ్యాపారమందలి, గరిష్ట 

తక =గొప్పతనము చే, అరసిచూడక = ఆలో చింపంగా, ఇతండు= ఈ మహారాజ్ఞా 

జీమాతవావానుండు = జీమూతవావాను. డనురెజునకు సాటి వచ్చువాండు, 

అనంగా నీరాజు దానగుణముచే జీమూతవావానున కెనవచ్చు నని భావము. 

ఇంత్ నిక్కముజ ఇది సత్యము, ఇంఫు= ఆనందము, పొంపిరివోవక్ = అతిశయిం 

చునట్టుగా, ఇతనిన్ , వీక్షీంపుముజ చూడుము. ఇం[నపరమైన యర్థము. నలిన 

నశ! (పత్యక్థి .. . గరిహ్టతక్ - (ప్రత్యర్థి =శతువులయిన, దానపశత=నూ ఆంల 

సంఖ్యగల రౌక్షనులక, అహీఠ= పరీకాలమయిన, చేష్టా వ్యాపారముచే, 
గరిస్థతేళ =(కేష్టత్వమును, అరసీ చూడకా, ఇతండు= ఈమహోరాజు, జీమూత 
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వావానుండు= మేఘములు వానానములుగా గలవాండు అనయా నింద్రుండే య 

నుట. ఇటే ముందునిం జూడుము. జీమాతవావాను. డనునొక విద్యాధరనా 

యకుండు పామునురక్షీంచుట కై తన్నపాణముల నిచ్చినమహాదాత, (కథాసరి 

తాగరము. 12-లం. 23-త.) 

తా. ఓసమయంతీ ! (ఫతియా నకునికిని దానగుణయుచే వశుం డై యా 

యయాగకుల క నుకూలవ్యాపార ము చేయుచున్నయీరాజు బీమాత వావానునితో 

సమాను(డు. ఆనంద మతిశయించునట్లు లితనిం జాడుు. 

వ. మజియు నితండు హుతవహుంకునుంబో లె బవాువిగాఢ 

మఘనదధ్య రాజ్యా భి పేక విక స్వర 'లేవోవిరాజితుం డీశాన 

మూర్తి భేదంబును దండధరుండునుం బోలె. బర పాణో 

త్కాంతి దాన సమర్థ శ_క్రసంపన్నుండును సంజ్లానందకరుం 

డును వరుణుండునుంబోలెం (బతికూలవాతి |(పచారచటుల 

వాహినీ సవా(స సంసేవితుండును (బచేతసుండు నితేనిం 

గనుంగొను మిప్పుకుష పంచకంబునందు నీకుం గన్ని చ్చకు 

వచ్చునతిని వరియింపు మని పలీకి పలుకుందొయ్యలి యూర 

కుండే నప్పుడు మాయానిషధ రాజ కాయచ్చాయాంతేర్య్వ ర్లు 

లగు విబుధచ([కవ రుల నలువుర నతి[కమించి పంచమకోటి 
యగు నలునియందు( బురాకృత పరి వాక వాసనావశం౦బుననో 

పర మపాతి(వత్యగుణగారవంబుననో జాత్యెంతేరసంగతి (గ 
_హణంబుననో యక్కురంగలోచనవూపు నెలవుకొనియె 

వెంగియు, 13 
టీ, మణియుల్, ఇతండు= ఈ రాజు,  హుతపహుండునుంబో లె౯=అగ్ని 

పరోతునిప'లె బహు... రాజితుండు-బహుజమిక్కీ_లి, విగాఢ = నేవింపంబడిన, 

మఘవత్ =చ్తేవేం దునియొక్క_, అధ్వజమార్షముగల్య అనంగా దేవేందుం డొన 

నించుచున్న పాలనపద్ధతిగల, రాజ్యాభి పేక జదొరతనమందలి అలి షేక్షముపలన6 
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గలిగిన, వీకస్వర=[పకాశించుచున్న, తేజః = కేజన్సు చే, విరాజితుండు= పకా 

శిందు' చున్న వాయు ఈకానమూ గ్లో భేదంబును- ఈశాన=-ఈళాను. డనెడిలోక' 

పాలకునియొక్క., మూరి భేదంబుకు= అపరస్వరూపుండును, అనలా రాజు లోక 

పాలురయంళ ముసలనజనించు నన్న (_పఖ్యాతిక లవాండు. అందులకు6 (బమాణము, 

శ్లో॥ “అప్పాఫీ క్లోకపాలానాం మా(తౌభి ర్నికిమితోనృపి” అన ఇెప్పంబడి 
యున్నది. అగ్నిపక్షనుందు, బహు... విరాజితుండు-బహు= పెక్కుసారులు, 

విగాఢ=(పవేశించిన, మఘవత్ =ఇందు(డుగ ౨-ఇం| దున కుద్దేశింప(బడినట్టి య 

నుట, ఆధ్వరజయకై ములందు, ఆజ్యా ఫి షేక=న్ఫుతపళభావాముచే, వికస్వగజ 

(పకోశళించుచున్న , తే౫?=కాంతి చే, విరాజితుండును= పకాళించుచున్నవాండు 

ను, ఈశానమూ ర్లిభేదంబును=శేంక రుని యష్టమూ రులలో నొకటియును, దండ 

ధరుండునుంబో లెక =యమునివలె, పర... సంపన్నుండును, పర=ళతువులకు, 

(పాగో త్మా_ తి =నురణమును, దాన= ఇద్చుటయందు, సమ ఇరగ తా క్ 

శ కింశ కచే, సంపన్నుండు=కూడుకిెని యున్న వా(డును, సరకుల రక 

డును... సర్జా జచక్కొ6గా6 చెలి నవారికి, అవంగా( బండితులకనుట- లేక తన పేరి 

చేత నే, కనందకరుండు= అనం వ ముక లిగించువా(డును; యమపక్షమందు-పగ'... 

సంపన్ను (డును -ఇతేరుల (ప్రాణయుల నపవారింపంజూలిన శ క్లిచే నొప్పుచున్న 

వాడును, సంజ్ఞానంసక రుండును=తేన్లీ యన రక వ కానందుము గల్లించు 

వాడు నని యరము. వరుణుండునుం బో లెక = వరుణదేవునివళె, (పతి... 

నేవితుండును-(పతికూల్మవాత్ = ఎదురుగాలియొక్క_, [పచార = (పసరణము 

గల్క చటుల = వేగముగల్క, వాహినీ = నేనలయొక్క_, సవా(స = వేయిం 

టిచేే సంసేవితుండును= సేవింప బడు చున్నవాండును, అనయా నీనలండు 

శత్రువుల సంవారింపంజూలిన సేనలు కలవాండు, (పచేగసుండును = గొప్పమన 

స్సుగలవాండునుు వరుణపక్షమందు-- (ప్రతికూల... నేవితుండును - (పతికూల= 

తీరములనుగూర్చి, వాలే =గాలియొక్క, [(పచార = తోపుడుగల, చటుల= 

వేగముగల, వాహీనీసవా[ స= వేయినదుల చేత, సం 'నేవితుండును= నేవింప(బడు: 

చున్న వాండును, (ప చేతసుండు=(ప చేతను డను పేరు గలవాడును. అనం 
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గాం (బతితీరమును “గాలి చే (దోఫువడి (సవహించు నదీసమావాముచే 

నేవింపంబడుచున్నా డనుట,. అగు, ఇతనికొ = ఈరాజును కనుంగొనుము. 

ఇప్పురుష పంచకంబునందుక్ = ఈ మయైదుగురయందును, నీకుక , కన్ని చృకు 

పచ్చునతేని=కంటికి పచ్చినవానిని, వరియింపుము అని పలికి, పలుకుందొయ్యలి= 

సరస్వతి, ఊరకుం'డె, ఆప్పుడు, మాయానిష....ర్వర్హులు - మాయానిషధరాజ= 
మాయా నలునియొక్క_, కాయచ్చాయా=శరర కాంతిలో, అంతేర రులు = 

స ర్హించుచున్న వారు, అగు విబుధ వ్యకపర్తులక =అయినట్లి యిం దచాదులను, 

నలువురక , అతిక్రమించి=దా(టి, పంచమకోటి = ఆయిదవపక్షమందున్న 

వాయు అగు నలునియందుక్, పురాక్ళ...వశంబుననో..పు రాకృత సుక్ళలే = 

పూర్వజన్మ పుణ్యముయొక్క, పరిపాక= ఫపంటమయొకృ, వాసనా=సంస్కాార 

మునకు, నిశంబునక్ =అధీవ మగుట చేతనో, పరమ... గౌరవంబునక్ 4 ఓ-- 

పరమ=గొప్ప, పాత్సినత్యగుణ =పాతివత్య మనెడిగుణముమయొక్క్క, గొెరపం 

బుననో = అతిశయ ము చేతనో, జాత్యంలర సంగతి | గవాణంబుననో=జన్నాంతేర 

పు(త మయిద్దఆ) సంపర్క మును (గహించుట చేతనో, అక్కు_రంగలోచన చూపు 

= ఆదమయంతి చూఫు, నెలవుకొనియెక్ = సిరపడియెము వెండియున్. 

క్ల ద్వాపర మపుడు విదర్భా 

మ్మ పాలతేనూజ నునసు శే గలలగించె: ౫లి 

ద్వాపరములు నలదమయం౦ 

తీపరిణయమునకు నన్ముతింపని వె కదా? 174 

టీ. అపుడు=ఆ స్వయంసరసమయమందు, ద్వాపరముజసందేవాము, విద 

రృత్ముపాలత్నూజ మనసుక = ఆదమ నుంతి చి త్రీమును, కలయిం చెల = బాధిం 

చెను, కలి ద్వాపరములు = కలిఫురుషుండును సందేపామును, నలదమయంతీ 

పరిణయ మునకుక =నలదమయంగతుల వివాసామునకు, సమ్మతింపని వె కదా?= 

ఇష్టసడనివె కదా? ఇచ ఏట, కలిద్వాపరములు=కలియుగ ద్వాపరయుగము 

లనియు నగ్ధ ము వచ్చుచున్నది. ఆతుర మనంగ నలదమయంతులు కలియుగ 

ద్వాపరంబులలో లేనివారు కౌవున వారిపెండ్లి నవి యంగీకరింపలేదని భావమా 

© 

గ 

థి 
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తా, ఆస్వయంవరసమయమందు సందేవాము దమయంతిచి త్తమును బాధిం 

చెను. కలిముండ% నలు? భాధించెడీని. కలిపురుషుడును సందేవామును, నలదమ 

'యంతుల పరిణయమును నిష్టపడనివే కదా? 

చ. న్ఫుగదవ లేపతి౯ నివభేభూపతు శేవుగు కారణంబుగా( 

బరువడినొయ్య్వనొయ్యయుగశపత్పరి మాహయమాణ బౌణు: డై 

ముగుండువివదు నాదసుత కీమానసయఘుం గలంగింపయబూనుచు౯ 

శరములసంఖ్యకుక ఫలము శే స మకింగాంచి నకింపకుండు నే. 

టీ. మరు(డు, స్ఫురదవలేపలేలొ=జ (దేకించినగనర్వము గలవాం డగుటచే, 

నిషధభూపతులు = నలరాజులు, ఏవురు కారణంబు 7౯ =ఆ యెదుగు రను 

బురస్క_రించుకొని, లేక యాయైదుగురను హేతువు గాం జే+కొని, పరువకల్ = 

(క్రమముగా, ఒయ్యక , ఒయ్యక్ = మెల్ల మెల్ల గా, యుగ... బాణుండై =యుగ 

పత్ =ఒక్కొ_మాటు, పరివోవాయ మాణ=మోనాము కల్లించుచున్న, బాణుం 

= బొణములు కలవా(డై, విదర్భ రాజసుతమానసముక్ = దమయంతిచి త్తం 

బున్కు కలంగింపక్ = నలింపల జేయుటకు, పూనుచుక్ =సమకట్టుచు, శరముల 

సంఖ్యకుక = బాణ సంఖ్యకు, ఫలముక్ = సాఫల్య మును, సమ్మతిక్ =(పియము చే, 

కాంచి=పొంది, నటింపకుండు సె=వేోంపండా? అనయా దనబాణముల సంఖ్య 

కు సాఫల్యమును బొందక మానం డని భావము. (పత్యేకముగా వై దుగురయం 

దును దమయంతి కనురాగము గలుగుటకు  దుగురను (బల్యేకముశాం బుర 

స్క_రించుకొని యొక్కొక బాణము దమయంతిపయి6 [బయోగించుట చే నామె 

క్షు నలత్వబుద్ధి చే నె దుగురయందును వేజబువేణ ననురాగ మొక గామా అుదయిం 

చెను గాన తనబాణసంఖ్యకు. దగినఫలము మరునకు లభించెనని ఫాపము. మణి 

యు నామె కయిదుగురయందు నొక్క_మాలు సమమగు ననురాగ ముదనయిం 

చినది కనుకనె వారిలో చెప్పురిని పరింపలేక' సంకిగ్గమానస యయ్యు. నలేతరుల 

యం దనురాగ ముదయించుటచే నా పాతివత్యము భగ్నమయిన దని చెప్ప 

అాదు. నలత్వబుద్ధి చేత నే యాయనురాగ ముదయించినది కాన నట్టిదోషం 

మున కవకాళము లేదు. | 
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తా. స్పష్టము. 

చ. వెలయ:గం బంచనై వధివిశ భేదము నేర్పణు పంగ లేక యా 

కులత వహించి యిట్లిత తి $ గూరిమి న చ్చెలియొద్ద నుండినం 

దెలియ౫ (జూపి చెప్పునక ఫ చేయని జందమునం దలంచె నిం 

పలర నరాళ కేశి యమ రాలయహేవమమరాళపుంగవున్ , 

టీ. అరాళ కేశి=వకములెన శేశములు గల దమయంతి, వెలయంగక్ = వె 

గుగ్యా పంచనై నధిక్ =ఆహ్రైదుగుర నలులయొక్క్క_, విభేదము ఏర్పజుపంగ 

కేక =-చేయలీక, అనలా సమానా కారములతో. బొల్బుచున్నయామైదుగుర 

లో వీడు సత్యనలుం డనెడివిఖ'గము చేయలేక, అని భావము. ఆకులతక్ 

వహించిజతో"టుపడి, ఇట్లితజ౯ =ఇటిసమయమందు, కూరిమినెచ్చెలి=ఆ ప 
లు లు అటి 

ది టు గా 
చూవి, 'చెప్పునక దే=వీ(డే నలుండని 'తెలియంజెప్పునుగ ద్వా అని, డెందమునక్ = 

మనమందు, ఇంపు అలర = పేమ యొప్పువట్లుగా, అమరా...పుంగనుల్ = 

సత్యలోకవాసి యైన బంగారపువాంస శేష్థమును, తేలంచెక =సరించుకొ నెను. 

తా. ఆనమయంతి యామెదుగురలోను నలుం 'డెవ్వండో తెనిసికోచేక 

యిట్లు సమయమునందు బూర్చ్మము తినకు నలునిగుణ ములు వర్షించి చెప్పీన 

వాంసరాజము సమిపముననున్న నానలుని( డెలిసికొని నాకు జెప్పునుగదా యని 

యావాంసంబును దలంచుకొ నె. 

వ. శంకాలతావితానం బనేకనలావుందబి యగుచుం (బిబి నం 

గడునిబ్బరం బగువి[భమంబున నావిదర్శ భు భూలలామం 

బు నెమ్మనంబున నిట్లని వితెర్కి_౦చు, 177 

టీ. శంకాలతౌ వితౌనంబు=శంక లనెడి తీంగల|పాంకులు, అ నేకనలావ 

లంబి ఇ అ నేకనలరాజుల న్నాశయించినది; ల తాపశ్షమున -అ నేకములగురృణ 

ముల న్మాశయించినది. ఆగుచుక _పబ్బినక వాపెర్ట్సి ల్లగా, కడు )నిబ్బరంబుజ 
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దృఢము, అగు” భమంబునక్ =అయికు' ంతి చే, ఆవి వర్భసుభూలలామంబు= 

ఆదమయంతి, నెమనం౦బునక్ , ఇ, అ., విగః,_ం౦ చెక్ =సం దేహీంచె, 

నీ, వ్యువిధచం[దమతి పశశీవియో శా కొతి 
స్వచ్చపదాస్టోపీసర్పణంబొ 

యంగుళీముఖవీడి+ తా శీ వి కయ యొక్కొ_ 
మక రాంకుశొంఒరీశీమహిమ యొక 

విరహ కాలో ద్భాంతి+విభ వానువృ త్తి తియో 

గూకింప 'లువిశ్వకీరూప'మొక్కొ_ 
గణుతింప వేల్పులీక పట నాటక ముక్కూ. 

భారతీపరిహాన శ భంగి యొక్కొ_ 

తే. కాక యాయీవురందు నొక్క_రుకు నలుండొ 
మారు డొక్క_డా యొకండు ఫుశీతారవుంకొ 
వరుస నున్నయీ చక్క-_నిశీవా రిరువురు 

చేవతా వైద్యయుగంబొ ఫ తెలియరాను. 178 

ట్. ద్వివిధ ...(పతీతియో-ద్బివిధ = రెండు తెజింగులై న, చంసమతి = 

(దుల నెడి బుద్ది యొక్క (పతీతియో=తోంచుటమొో, అవగా నొకొనలునియం 

ద చేకనలబుద్ధి యొక చం; [దునియందు డె సంగ్రుజుద్దిని వె సనే (ఫాంతివలన6 గలి 

నది కాబోలు నని భవము. కాక, అతిస్పచ్చపణాకఢేప సర్పణంబు కీ 

అద్ద మువ లె బింబ-గావాక ములై న స్వ గ పరో ములసమోపమం దుండుటమోా- 

అనంగా నద్ద మువంటి స్వచ్భపదార్థముల చెంత నుండుటచేత, నలు? పతిబింబము 

లిట్లు కానవచ్చుచున్నవి కాంబోలునని భావము. అంగుళీముఖజ=( వేలికొన చేత, 

పీడిత వీడింపంబడిన, ఆకీ=కంటియొక్క., వికియయొక్కొ_=వికారమో, మ 

కరాం కుశాంబరీమహిమయొక్కొ. =మన్య భుని మాయా(పభావమో, విరవా... 

వృ త్రీయొ-విరవోకోల= వెనుక టి విరవాకాలమందలి, ఊద్భాంతివిభవ= ఎక్కు. 

డుభాంతియొక్క_, ఆనువృ త్ర్తియొ=అనుప రించుకొనుటయో, ఆనా విరహే 
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న ళు సంతతము నలస్తరణమె యుండుట చే ే డిక్కు(జూ చినను దమయం 

తికి నలుండే కానపచ్చుచుం డనని పర్టి ౦పంబడనది. ఆయపస్థయిప్పుడు మగుడ( 

దనకు వ చచ్చెను -గాంబోలునని కు ని భవము, రూకషింపక=ఆలోచింపయా, 

నలువిశ్వరూప మొక. =నలు(డుదాల్చినవిశ (రూప మొ, అనగానలు( డంతట( 

దచానయైయుం డెనో, గణుతింప€్, వేల్పులక పటనాటక మొకొ్క్కొ-= దేపతిలాడిం 

చుచున్న మాయానాటక మొ, ఫభారతీపరిహాసభ ౦ యొకొ్క_ = సరస్వ్పతియొక్క్ల 

పరిహాసఫురీతియొ-.అనంగా సరస్పతి నలు:6 దప్ప వేజ్ొకని ఐకింపనని వర్షించు 

చున్నదమయంతిని మోసపుచ్చి మజియొకని పరింపంజేని తీరువాత6 బరిహాసము 

చేయుటకై సరస్వతి యిట్లు చేశనడి కాంబోలునని భెవయు. కాక, ఈయేవ్ర 

రందుక = ఈయెదు గురయందును. ఒక్క రుడు, నలుండ్ =నలమహారాజుగా. 

బో లుశ్కుఒక్క._(డఢడు= =ముశీయొ3 గాడు, మారుండోొ=మన న్య నుండుకా6ంబోలును, ఒక 

డు= వేలొ35 (డు ఫుళూరవుండొ, వరుస ౯ =శ్రచుముగా, ఉన్న, ఈచక్కని 

వారిరువురును దేవతావై ద్యయుగ్మ ౦బొ=అశ్చి దేపతిలో, "తెలియక , రాదు= 

అలవిగాదు. 

తౌ. ఒకనలునకు మాటుగా నింతెనుంది నలులు గానవచ్చుట, యొక్క_చం 

(దునియందు వివిధ చయ్యదబుద్ధిన గొలించు (భాంతిచెతనో, లేక ర పదాం 

ముల "చెంతినుండుటచేతినో, లేక "వేలికొన చే గన్ను నలుపుకొనుటవలన౦ 

గల్గిన వికారముచేతినో, మన్న ఘుఎమాయామహిమసలననో, సంతేతేస స్మరణముచే 

నన్నిచోట్ల నలు '€ జూపీంచి ప న మగుడ సంపా ప్రమగుట చేతనో, నలు 

డు విశ్వరూపము గాల్చుట చేళనో, జపత లాకంచు కపటనాటకముచేతనో, 

సరస్పతీ డేవి తేన పభాఐము చేత్ నన్ను బకివానంచుటకై యింద ఆనలులనుస్ఫ 

జించుట చేతనో, “తెలియరాకున్నది. వీరిలో నొకి (డు నలుడు. రెండసవా(డు 

మరు(డు. మాడనవా(డు పురూరవుడు. తక్కిన యిరువురు నళ్వి దేపతీలు నగు 

దురెమో, యిం తేనియు( చెలియ రాకున్న ది, 

గీ, విబుధవరు లేని (పణమిల్లి $ వేండికొందు 

నలుని వా రేల యితుఠు 4 నాకు నతని 
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మదన శీోవణ గొణసంోీపాతవీత 

ఘనకృపాసింధుగవ్వూ రా కార మతులు. 179 

టీ. విబుధవరులేని= ఈమంచకములం దున్నవారు దేవతలయినచో, (పణ 

మిల్లి =నమస్క_రించి, నలునిక్ =నల రాజును, వేండికొందుక్ = యాచించెదను. 

అనయా నీమంచెలందున్న చారు శేనూహీంచినట్లు నలమన్మథపురూరవాదులు 

కాక దేవతలే మైనవచో నమస్కరించి నలుని నా కర్చింపుండని (పార్టి ౦చెదను, 

మదన... మతులు-మదనజమన్న గునియొక్కు, ఫోనవణ=శోవణ మనుపేరుగల, 

అనయా నెండింపంబేయునదని యగ్తము, బాణ=అస్త యుయొక్క_ సంపాత్=ప 

డుటచే, పీఠ=శోషింపంజేయంబడిన,. ఘన=గొప్ప దగు, కృపాసింధు=దయా 

సమ్ముదము గలవారగుటచే, గవ్వారాణి= లోంతయినగోతులవంటి, ఆ కార=రూ 

పముగల, మతులు=మనస్సుగలవాంరు అగు, వారుజఆదేపతలు, నాకుక, అత 

నిక ఏల? ఇత్తురు? =ఎందుల కొసంగుదురు? ఆనా నిత్యపూజినాదులచే నా 

(పార్థన మొసంగని దేవత లిప్పట్టునం గామాయ ల్తే చిత్తు లై కావున నే మనకోష 
అాస్తముచే నెండిరసహీనముశె కావున నే దయాహీనము _లైయున్న చి_త్తములు 

గలవారై యుండి నాకోర్యయేల నెజవేర్తురు? కానవా5( (్రాకించుట తేగద 

నిఫావము. ఇందు గొన్నిపతులతో కః నలునివార లెయత్తురు నాకునతని* అని 

పాఠములు గనవచ్చుచున్నను, నలున వాచేల యిత్తురన్న పాఠ మే మూలమున 

కు సరిగానుండుటచే నట్లు దెద్దంబ గను. మూలము-స్లో॥ యాచే నలం కీమమశా 

నథవా తదర్థం | నిత్యార్పనాద వి మమాఫలినై రలం తెః! కందర్చశోవణ శిలీ 

ముఖపాతపీత | కారుణ్యనీరనిధిగ వ్వారఘాోరచి త్తై 1!! అని యున్నది. 

తా. స్పష్టము. 

వ మంచక మధ్యస్థితేను 

ద్వంచక పంచక మునందు వరుస మెయి. బీ 

శీంచెద నే నొక్కించుక 

పంచజననుపర్వలత్యుశ పర్వ, శేణిన్ . 181) 
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టీ. మంచక ...పంచకమునందుక్ - మంచకమధ్యజ= మం చెలనడుమ , స్థిత = 

ఉన్నట్టి, మద్యంచక జనన్ను మోసపుచ్చెడ, పంచకమునందు౯ =ఐదుగురయం 

దున్కు పరుసమెయిక ఇ|కమముగా, నేను, ఒక్కిచుక=కొంచెము, పంవ... 

(శేణి౯ _ పంచజన = మనుష్యులయందును, సుపర్య = దేపతలయందునుు 

లక్ష్యు= చూడవలసీన, పర్వజగుజుతులయొక్క_, (శేణిక్=పరుసను్కు పరీక్షీంచె 

దక్ =పరిశీలించిచూవెదన్తు అనలా మానవులకున్కు దేవతలకును, భేదమును 

జూపించు ముఖ్యమైన చివ్నాములను--అన౮౫ా6 జెమట పట్టుట నిమేషము భూ 

స్పర్శము, ఫుస్పాదులు వాడుట, మొదలగునవి మానవుల కుండును. దేపతలకుం 

డవు. కాన యట్టివానిని చేను జక్కగాం బరిశీలించిచూచి నలుని గు ర్రించెదనని 

భావము. 

తా. అంతట దమయంతి మంచకగతు లే సమానాకారు లై నలుని గురిం 

పకుండ మోసఫుచ్చు నీయయిదు గురయందును, నేను దేవమానవులకుండు ము 

ఖ్యచివ్నాములను బరిశీలించి నలుం డెపండో తెలిసికొందును. 

వ. అనుచు నేవురం గలయం గనుంగొని యందు. 18t 

ట్, సమము. 
లల 

మ. ధరణింబొందనికో మలాంఘీక మలశేద్వంద్యంబులుక్ర్ఫుర న 

కరయు కంబులు గానిఫాలనులు వీకుకకోణులంబ తి శే 
౨ ఆ 

సరముల్ గందనిపూవుదండలు నిమేగీషవ్యాఖ్య(గ కోనిద్భ 

క్చరి సీజంబులున ల్వురందుంగని మెంీగాం తాలలామంబొగిన్ స 

టీ. కాం తాలలామంబు= దమయంతి, ధరణిక=భూామిని, సౌందని కోమ 

లాం(ఘ్రక మలద్వంద్వంబులుక = తౌంకనిమృదునయిన పాదపప్యయుగ ళ వును, 

ఘర్మశ్రీకరయు క ంబులు= వెమటబిందు వులతోం గూడినవి, కానిఫాలములు= కా 

నట్టి నుదుళ్లునువక్ష౭యేోణులక్ =పక్ష॥పదేశములందుష్మత కేసరను.ల్ ఇదళము 

లును, గింజల్య_ములును, కందనిపూవుదండలును= వాడిపోనిపున్నుమాలికలును, ని 

'మేమవ్యాఖ్యక్ = ఐప్పపాటు వ్యాఖ్యానమును-అనంగా నలుండనిచెప్పుటను, ౩. 



672 కృంగారనె వధము . '[వ-188ి, 

కోనివ్భృ క్సరనీజంబులు=పొందని శే తపద్మములున్కు ఒగికొ=వరుస(గా, నల్వు 

రందుక్, క నియెక= చూచెను. అనగా పాదములు భూమిని దాంకకుండుట, 

చెమట వొడముకుండుట, పూలదండలు వాడకుండుట ని మేషములేకపోవుట, 

అనుమౌనవులకు లేని యీలక్షణంబులు నల్వురయందుం జూాచెనని భాపము. 

తా. ఆదమయంతి పుడమినిసోంకనిపాదపద్మ ములను, చెమ్మటలేని ఫాలము 

లను లోొమ్లునందు వాడని ఫువ్చమాలికలు "అప్పపాటును pe న్మేతపద ద 

ములును నల్వురయందున్నట్టు చూచెను. 

వ, కని యైదవనాండు నిషధరా జగుట యొటింగి దేవతా(పసా 

దంబు లేక యేకార్యంబు ఫలింపనేరదు. (పదవీణ్మప[ కమ 

ణాలవాలవి బేపధూ పావరణాంబు సేకంబుల ననేకంబు లగుఫ 

లంబు లీజాలుటం చేసి వేల్పులు క ల్ప(దుము కాననంబులు 

సుపమ్వులక్రుం జేయునమస్య శా సత నా నాలక ననుసు విబుధ 

సేవ యజఖిలాభీష్ట్టప దాననురభి యనుచు సభాజనం బెల్ల విస్త 

యం బంది కనుంగొనుచుండ దివిజసభాజనంబునకుం బారం 

ఛించి వె వెశద్భహ్నద్యంబు లగు(ప స్తుతి పసూనస్తబకం౦బుల నిం 

_దాంది'దేవచతుష్ట షయంబుసంతుప్ల్ని నొందించి షస. 

బె బై నబుద్ధివిభ వంబున నమ ర్వృవిలకుణంబు లగసధరణిమ్ హేదసం 

స్పర్శనంబును, _బ స్వేదబందునిష్యుందనంబును, గుసువముమూా 

ల్యన్లూని యాదిగా. గలచివ్నాంబులను సంచేహంబు వాసి 

మనంబునకుం జూపునకును సంవాదంబు సమకూడినం గంద 

ర్పమందాతీంబులకు నశంవద మై చంచలం బగుకటాయాం 

* ఇటంబెక్కి ందిపతులలో “సర్వార్థ సద్ధిసం ధానసమస్య * అని యున్నప్ప 

జ జ | జ టికిని సరు న్రంగమిథః సమస్యా అనుమూలమున కనుగుణముణా సర్వా 

ర సిద్ధి సాధక సమస్యయని మార్చంబడె. 
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చలం బతనిమూ ర్తి, బాయను డాయనుం జాలక యస్తైడ 

ననంతేరంబ. 183 

టీ, కన, ఐివవవా(డు, నివధం౭ాజగుట=నలుండగుట, ఎకింగి, దేవతా(పసా 

దంబు= దేవతీలయను[గవాంబు, లేక, పష ర ఫలింప నేర 

దు=సిగ్గిపొంద(జాలదు, వేల్పులు= దేపతలు, (పదక్షీ ... నేక కంబులక (పదక్షీ 

ఇప్రక్రమణ =చుట్టుదిరుగుటయెడి ,ఆలవాల=పాదుల చెతనుు విలేప=చందనా 

దుల పూంతయనెడి, విలేప= తెలిక వీండిపూ(త చేతిను ధూప= సాం; (బాణిఘూప 

మచెకి, ధూప=దోవాదధూపముచేతను, ఆవరణ=అంగ దేవతాపరివేస్టన మనెడి, 

ఆపరణ= చుట్టుకం వె చేతను, అంబు సేకంబులక = స్నా నమనెడి, అంబు సేకంబు 

లల =నీటం దడుపుటలచేతను-నీరుపోయుటల చేశ ననుట, పృక్నములకు గూడ 

తత్సంబంధిదోవములను దొలంగించుటకు, విడంగాదిలేపములును, దోవానభూప 

ములు గలిగి యుండునని పృయాయుర్నేనమందుం జెప్పంబడినది. అ నేకంబులు 

ఆఅగుఫలంబులక = పెక్కు. ఫలములను, దేవ తాప క్ష మందు. గార్యసిద్ధులను, ఈజా 

లుటంబేశె= ఇచ్చుటకు సమర్గములగుట చే, కల్ప దుమ కాననంబులు = కల్పవ్ఫక్షవన 

ములు, అగా బోషితమైనకల్పవృ క్ష ములవ లె( బూబితులగు దేవతలు సమసా 

ఫీహ్టములను నెల వేర్చుచున్నారని భావము. సుసరు(లకుక = దేనత లకు, చేయు 

మస్వ= చే సెడిశమసా_రము, నరా... సమస = సరగ్మ-అశేస మెన, అరిది 
స్రీ రు ము Qa ¢ యి 

కార్య దులు య్య సాధన= సాధనముల మొక్క సమస్య = సం|గావాక మె 

నది.అనలాూ దేవర లకుంటేసివనమ సారము కార్యసిద్ధి కనుకూలములగు సాధనం 

బులనన్నింటిని సమహార్చృ కార్యమును ఫలింపంజేయునని భాసము. విబుధ నేవజ 

దేవ తాభ జనము, అఖిలాఫిస్ట్రపదానసురఫి= సమస్త సవాంచితేంబులను నొసంగం 

"గామ ధేనువుపంటిది అనుచుక్ =అనిపల్కు-చు, సభాజకంబు ఎల్లక్ =సభాస 

దులందబును, విస్తయముఆళ్చర్య ము, అంది కనుంగొనుచుండక , దివిజసభా 

జనంబునకుక = దేవతలను బూజించుటకు, |పారొంఫించి= మొదలి.క, ఎె*ద్యవా 

ద్యంబులు=( స్తోతపరము-గ్యా "తెలివిడి చే (_స్తబకపరము౫ా తెల్ల(దనముచే) మ 
వావీ —D లగి 

నోవారములై నవి, అగు (పనుతి (పసూన సబకంబులక్ = అయిన సో తము 
లా ఎని ఫ్రా యతి 

48 
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లచెడి పువ్పగుద్భయుల చే, ఇం| | దాది చేవచతుస్త యంబును సంతుష్టి క్. ఒం 

దించి= సంతో షపటిచి, త్ న = వ వును. లఫించి 

నది, ఐనబుద్ధివిభ సంబునక్ = అయినట్టి బుద్ధి సమృద్ది చే, అమ _ర్హవిలక్షణం 

ప లశ్ష్నణములుగానిపి అగు సరణిమ్షోదస సంస్పర్శంబును= =ఆయిన 

ధరాపరాగము దాంకుట, [ప స్వేదబించునిష్యంవంబును= చెమటబిం దువులు (స 

వించుటయు,కుసు మమాల్య్వఘాని= పుష్పమాలిక లువాడుటయు,ఆది-గాక = మొద 

చైన, చివ్నాంబులను=గుర్తు లచే, సందేవాంబు, పాని=విడిచి, మనంబువకుక , 

చూఫునకుక, సంవావము= సమరసత్నే ఘు- సరిపడుట, సమకూతినక్ =లభించి 

నప్పటికి, కందర్పమంధాక్న ములకు .=మన్మ సునకును సీగ్గునకును, వశంపదయై= 

లొంగినదైె, చంచలంబు=చలించుచున్నది, అగుక టాక ౦ంచలంబు = అయినకడ 

కంటిచూపు, అతనిమూ ర్తిః =నలా కారయున్కు పొయను=విడుచుటకును, డా 

యను=సమిపించుటకును, చాలక = సమర్ధ ముకాక , అప్హాడక్ = నడయాడు 

చుండగా, ఆనంతరంబ=తేరువాతే, అనయా మన్న థా ర్తమగు మనస్సు నల 

మూర్తిని డాయుటకుచూపుతోం జెప్పుచున్నను, లజ్ఞాతికేకముచే నది యట్లు 

చేయకుండెను. ఆల. స్వభ"వో క్షి. 

ఉ. భావములోనికీలు పరిశ+పాటిం బరిన్ఫుటతళ౯విలాసము౯ 

(బోవంగ వేడ్క_తో నిషభేభాపతికై యెొడయాడుదృష్టి ల 
జ్ఞావతి యొట్టశేల కొకశే చందమున న్మగిడించి చేర్చి వా 

గేవీముభేందుబింబమున' శేది య్య సము నియ్యమునుందలిర్పంగన్. 

టీ. లజ్ఞావతి = లజ్జా స్వభాపముగల దమయంతి, భావయులోని=ఆతే లోనున్న, 

కీలు=మర ము-వలపు, పరిపాటిక్ '=మిందుమిక్కిలిగా, పరిస్ఫుటతక = స్పష్టము 

-గా,విలాసముక్ = చూపుయొక్కృ_ విలాసమును, (పోవంగక్ =రదత్షీంపంగా--మన 

సులోని పలఫుమోందుమిక్కి.లి చూపునకు విభమము గలిగింపంగా ననుట, నిమధ 

అ 
ఆ 

భూపతి కై =నలరాజునై, వేడ్క_తోలా, ఎడయాడుదృష్టిక్ =సంచరించుచున్న 

దృష్టిని, ఎట్టకేలకుక =ఆతికష్టముచే, ఒకచందమునక్ =ఒకరీతి చే, మగిడించి= 
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మరలించ్వి తియ్య ము=(వీయము నెయ్యమునుక్ = 'స్నేహామును, తీలిర్పలగక్ = 

అతిశయించున్ను గా, వాగ్లేవిము ఖేందుబింబమునక = సరస్వతిముఖపద్మ మందు, 

బేర్చె౯ = (పవేళింపండేసెను.. అనంగా మనస్సునం దనురాగము గల క్రీ తన 

భావమును చూపులవిభ ) మముచే. |బకటించుట సవాజము. దమయంతియు 

నట్టి విలాసంపు:జూావు నే నలునినుండి సరస్వతిముఖమందు నిగిడి ఏ తాను నలుని 

చంంచుటను దెలిపె ననిభావము. 

న. భారతీ చేవియు నయ్యంగనయింగితం బెజింగ తదీయహ _స్తంబు 
నిడహ_స్తంబునం గీలుకొలిపి యుల్ల ౦బు పల్హవింప నిలింవసివ 

ఛరాజులం గనుంగొని కనుంగొనల నలంతిన వ్వైలయ నిట్లను 

నిం దాగ్నియమనరుణులు కరుణాతరంగితంబు లగునంతరం 

గంబులతో నీయింతి నను[గహింప వలయు. 

ట్రీ, భారతీ చేవియుక్ , అయ్యుంగనముంగితంబు= ఆవమయంతి హృదయా 

భె పౌయమును, ఎశింగి== తెలినికౌని తదీయవా స్తంబుక=వమయంతి చేతిని, 

నిజహా స్తయున్, కీలుకొల్పి=ప!కొని, రూల్లంబు=మనస్సు, పల్ల వింపక్ = చి 

గుర్ప౯గా, అనయా సంత సింపయగాననుట, నిలింపనిషధ రాజుల =నలవేషధారు 

లై నయిం దాదులను, కనుంగొని, కను(గొనలక్ = కడకన్నులందు, ఆలంతి 

నవు=నుందహాసము, ఒలయక్ =వ్యావీంపంగా, ఇట్లు, అనుక, ఇం దాన్ని 

యమువరుణులు, కరుణాతరంగితంబులు=జదయాతరంగములుకలవి, ఆగునంతరం 

గంబుఐతో =అయినచి త్రములతో, ఈయింతిక  =దమయంతిని, అను[గపొంప 

వలయు =దయ(జాడవలయును. 

ఉ. ఎట్టు వరించు సాధ్వి మిముశనిందణు చేవ చతుష్టయంబునం 

దెట్లెక నిం దగంగ వరిశీయించి తదన్వుల ధిక,_రించి వే 

ర్వెట్టంగ నేర్చుం గావున వశ+రించి కృ తార్థత బొందు:.గాకమిా 

యట్టి మహాను భావు ఛభ వశీవంశ సముద్భశు నై షధాధిపున్. 
తీ, సాధ్వి=పతి (వర్క ఇందఆక్ =ఇంతమందిని, ఎట్టుజ ఏరీతి గా వరించుక్ 
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= పెండ్లియాడును, అనలా. బతి [వత యేకభ రక మై యుండవలెను గాన 

మిమ్మందజిను పఠించుట తగదు. దేవచతు ప్ర యంబునందుక” =మోనల్ను రు దేపతోలం: 

దును, తగంగక్ = అర్హ నుగునట్టు గా, ఒకనిక , పరియించి, తదన్యులక్ =తీక్కి_ 

నవారిని ధిక్కారించి=తిరస్కరించి, ఎట్టు = ఏరీతిగా, వేర్వెట్రంగక = వేటుపటు. 

చుటకు- లేక కేర్నెట్రంగక్ =వీండునాకుం గావలయునని నామ చ్లేశ్రయు చేయు 

టకు, చేర్చును, కావునక్, మో యట్టిమహానుభావు౯ =మావ లె గొప్ప పఖావపము 

గలవానిని, భవవంళసముద్భవుక్ = మీయంళ ములవలన( బుకినవానిస నెష 

ధాధిపుక్ =నలరాజును, వరించి, ల రక అళరత  రృము అందు [గాక , 

అనయా చిరకాలమునుండి యఖిలపషించు చున్ననలరాజును వరించి దమయంతి' 

కృ తార్టురా లగునుగాక యని భౌనము. 

తా. ఓబేవతొలారా ! పతి(వతయగు దమయంతి మిమ్తుంపణ నెట్లు వరించు? 

అట్లన సమాన్నపభావము గలమోలో నొకన వంచి తక్కినవారి సెట్టు తిరస్క. 

రింప6గల్లు? కావున మితో సమాను(డును. మోయంళ యుల బుట్షివవాండు నగు. 

నలుని వరించి దమయంతి తు. యగులాక. 

వ. అనిన విని లోకపాలచతుష్టయంబు కమలవిషా భామినీ ని స్తై 

శంబును నిషధ బే శాధీశచి త్తశుద్ధిపరీక్షణంబును దమయంతీ 

పరమపాతి వత్యేగుణ గార వంబునుం గారణంబుగా మనం౦ంబు 

లం (బసాదంబు వహించి నలాకారమాయాక ౦చుకి౦బు 

లు దిగందోచి, భీమాద్భవా సాత్విక ఛావాలోకనా పేతం 

బోలె జయుస్పపహ్మ సంబుతో సహ సాతుండును, గామొంధ 

'కారగర్వని ర్వాపణదీపికా చక్ర వాళంబునుం టోనికీలాజూలం' 

బుతోం గీలియును, సదోని ర్వాణనుద నాగ్నిధూ మంబుంబోని 

ధూమ దేహచ్యాయామండలంబుతో దండధరుండును, నిర 

వకాశ౦ బై నయాశాపాశంబునుం బోనిపాశంబుతోడం బొ 

క పాణియు, నిజరూపంబులు 7 కొని రప్పుడు కందర్పదర్పాప 
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హోర పారీణం బై నవీర సేనతనయుమనోహరాకారంబు మాని 

వై మానికులు దమనిక,_౦పురాపులు చేపట్టుట సా(మా 

జ్యంబు విడిచి భియోెటనంబు పాటించినవిభంబునను యావ 

నంబు( బరిత్టజించి నార బంగీక రించినభంగినిం దోంచెం 

బేవోలగం బున్నభూపాలవర్లంబు గనుంగొనుచుండ రూపాం 

తర పరి గహం బొనర్చి యి దాదు లిం! (దజాలవిద్యావిదుల 

చందంబు నొందిరి యనంతరంబ. 187 

టీ, అనినక్ =అనంగా, లోక పాలచతుస్టయంబు= ఇం దాస్నియమవరుణులు 

నల్పురును , విని=ఆలించి, కమల .. -నిన్దేశంబును-క మలవిష్టరభామినీ నీ= సరస్వతి 

యొక్క, నికే కంబును= జలం, నిషధ .. - శుద్ధియు-- నిషధ చేళాధిశ= నలునియొ 

క్కు, చి శుద్ధి = మనస్సు యొక్క. ర,ల్యగును, పరీక్షణంబు = చూచుటయు, 

దమయంతీ... గారవంబును-- దమయంతీ = దమయంతి మొక్క, పరమజ= ఎక్కు 
డగు, పాతి, వత్యగుణ =పతిని దైవముగా "నెంచుగుణముయొక్కృ, గౌరపంబును= 

అతిశయమును;, కారణంబుగాక్ = వారన్న గహించుటకు. గారణములగుచుం 

డయా మనంబులక్ = చి త్రమలయందు, [పసాదంబు=అను[గవాము, సహిం 

చిజఫూని, నల...కంచుకంబులు -- నలాకార=నలరూపములనెడు, మాయా 

కంచుకంబులు = కటక దిగం[దోచి = విడిచి, సీమ... అపేక్షం 

బోలె _ భీమోద్భవా = దమయంతియొక్క_యు, సాత్పికభావ = మిక్కిలి 

యనురాగమువలన గలుగు, శ్లో స్తంభ న్నే (దోథకోమాంచ స్స (రభంగోథ 

'వేపనుః | వై వర్గ గమ శు[ పలయ ఇత్యస్టై సాత్వికా స్థృతాః॥ అనునీభావముల 

యొక్క, ఆలళోకవ=చూచుటయం దైన, అపేషంలో లెక = కోర్కి చేతంబలె, 

సవా పాముండు=ఇందుండు, చతుస్పవా[సంబుతోడను = వేయి నే. తములతో 

డను కామా.. - చక వాళంబుకుంబోని-_.కామ =మన్యథ సంబంధి యెన, అంధ 

కార=చీంకటియొక్క_, గర్వ=ఉబ్బును నిర్వాపణ=పోంగొట్టుటకు, దీపికాచ 

(క వాళీం౦ంబునుం బోని=కర దీవీకా సమూవా మువంటి (కాగడాలవంటి), కీలాజాలం 

బుతోః =మంటలగుంప్రుతో, కీలియుక్ =ఆగ్ని జేవుండును, సద్యో... ధూమం 
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= పెండ్లియాడును, అనలా. బతి [పత యేకభ ర్త ఎక యె యుండవలెను -గాన 

మిమ్మందజును వరించుట తగదు, దేవదతుష్ట్రయంబునందుక =మోనల్ను రుబేవత్లం 

దును, తగంగక =అర్హ్హవుగునట్టుగా, ఒకనిక , వరియించి, తీదన్యులక =తీక్కి_ 

నవారిని, ధిక స_రించి=తిరస్క రించి, ఎట్టు =ఏరీతిగా, వేర్వెట్టంగ౯ = వేటుపటు. 

చుటకు- లేక చేర్నెట్టయలా =వీండునాకుం గావలయునని నామన చ్లేశము చేయు 

టకు, నేర్చును, కావున, మో యట్టి మహానుభావు౯ =మివ లె గొప్ప! పఖాపము 

గలవానిని, భ వవంశ స ముద్బవుక్ = మీయంళ ములవలన. బుట్రనవానిని, నైష 

ధాధిఫపుక =నలరాజును, పరించి, కృత ఏ౬ వరి త లను, అందు(గాక, 

అనయా చిరకాలమునుండి యఖిలపించు చున్ననలరాజును వరించి దమయంతి: 

కృ తార్థురా లగునుగాక యని భావము. 

తా. ఓదేవతీలారా ! పతి[పతయగు దమయంతి మిమ్మందజు ట్లు వరించు? 

అట్లని సమాన పభావము గలమోలో నొకని వరించి తక్కినవారి ఇట్లు తిరస్క. 

రింపంగల్లు? "కావున మీతో సమానుండును, మోయంశకుల. బుక్ నవాయడు నగు 

నలుని వరించి దమయంతి న యగుల౮గాక. 

వ. అనిన విని లోకపాలచతుష్టయంబు కములవిష్టా భామినీ నిన 
క ంబును నిషధ దేశాధీశచి త్త శుద్ధిపరీక్షణంబును దమయంతీ 

పరమపాలతి వత్యెగుణ గార వంబునుం గారణంబుగా మనంబు 

లం (బసాదంబు వహించి నలాకారంమాయాకంచుకి ౦బు 

లు దిగగదోచి, భీమోద్భ వాసాత్విక భావాలోక నావేశుం 

బోలె. జక్షుస్సహ్న్మ సంబుతో సవా(సాతుండును, గామాంధ 
కారగర్వని ర్యాపణదీవికా చక్రవాళంబునుం బోనికీలాజాలం 

బుతోం గీలియును, సదొోని ర్వాణనుద నాగ్నిధూ మంబుంబోని 

ధూ[నుదేహచ్భాయామండలంబుతో దండధరుండును, నిర 

వకాశం బై నయాశాపాశంబునుం బోనిపాశంబుతోడం బా 

కపాణియు, నిజరూపంబులు 7 కొని రప్పుడు క ందర్పదర్పాప 
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హోరపారీణం బై నవీర సేనతనయుమనోహరాకారంబు మాని 
జ ఖే అ అచ వె మానికులు దమనిక్క_ం౦పురూపులు చేపట్టుట సామా 

జ్యంబు విడిచి భి యూటనంబు పాటించినవిధంబునను యావ 

నరిబు( బరిత్యజించి వం బంగీకరించినభంగినిం దోంచెం 

బేవోలగం బున్నభూపాలవర్షంబు గనుంగొను చుండ రూపాం 

తరపరి( గవాం బొనర్చి యిం దాదు లిరదజాలవి ద్యావిదుల 

చందంబు నొందిరి యనంతరంబ. 187 

ట్ర్, అనిన =అనయా, లోక పాలచతుస్ట్రయం౦ంబు= ఇం దాగ్నీ యమవరుణులు 

నల్ఫురును, విని=ఆలించి, కమల,. .నిద్దేశంబును--క మలవిస్టర భామినీ= సరస్వతి 

యొక్క) నిగ్దే కంబును= ఆజ్ఞ్యయు, నినధ .. -శుగ్ధియు_నివధ లేకా ధీశ =నలునియొ 

క్కు, చి ల్రిశుద్ధి=మనస్సుయొక్క- నై రృల్య మును, పరీక్షణంబు = చూచుటయు, 

దమయంతీ ... గొౌరవంబును--దమయంతీ = దమయంతి మొక్క, పరమ= ఎక్కు 
డగు, పాతివత్యగుణ =పతిని దైవముగా నెంచుగుణముయొక._, గెరవంబును= 

అతిశయమును, కారణంబుగార = వారను గహీంచుటకు. గారణములగుచుం 

డగా, మనంబులక = చి త్రేయలయందు, (పసాదంబు=అను(గవాము, నహిం 

చి=పూని, నల...కంచుకంబులు -- నలాకార=నలరూపములనెడు)ు మాయా 

కంచుకంబులు = మాయకపచములను, దిగం[ దోచి = విడిచి, ఫీము,.. అపేక్షం 

బోలె _ ఖీమోద్భవా = దమయంతియొక్కయు, సాత్సికభాప = మిక్కిలి 

యనురాగమువలన౯ గలుగు, న్లో స్తంభ 'న్స్వేదోధకోమాంచ స్స (రభంగోథ 

వేపనుః | నై వర్గ షమ శు పలయ ఇత్యస్టా సాత్వికాస్మృ తాః॥ అనునీభావముల 

యొక్క, ఆళోకన=ఎచూచుటయం దైన, అపేకంబో లెక = కోర్కి చేతంబలె, 

సవా సాకముండు=ఇందుండు, చక్తుస్సవా[సంబుతోడను = వేయి నే[తములతో 

డను, కామా... చకవాళంబునుంబోని--కామ =మన్యథ సంబంధి యైన, అంధ 

కార=చీకటియొక్క_, గర్వజటాబ్బును, నిర్వాపణ=పో(గొట్టు టకు, దీపికాచ 

(కవాళంబునుంబోని=కర దీపికా సమూనామువంటి (కాగడాలవంటి), కీలాజూలం 

బుతోక్ =ముంటలగుంపుతో, కీలియుక్ =అఆన్ని జేవుండును, సద్యో... ధూమం 
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బుంబోని, సద్యః = అప్పుడు, నిర్వాణ= ఆజీపోయిన మదనాగ్ని = మన థాగ్ని 

యొక్క, ధూమంబుంబోని= పొగవంటి ధూమ... మండలంబుతో ధూ మ= 
నల్ల నగు, దేహ చ్భాయా, శరీర కాంతులయొక్క , మండలంబుతోకొ = సమావాము 

తో, దండధ రుండును=యఘుండును, నిరవకాళంబై న=అయితి లేని ఆశాపాళం 

బునుంబోని = కోరి. యను తాటేవంటి, పాళంబుతోడక్ =పాళశమను నాయు, 

ధవిశేవముతో, పాశపాణియుక = సరుణుండును, నిజరూపంబులు=ని క్క ౦పు 
రూపంబులు, కై కొనిరి౭ ధరించిరి, అప్పుడు=ఆ సమయమున, కందర్ప... పారీ 

ఇణంబ్బు కందర్పజమన్న నునియొక్క_, దర్ప=మద ముయొక్క., అపహార=పో(గె 

ట్టుటయందు, పారీణంబు= నేర్పుగలది, ఐన వీర చేనతనయు మనోవారాకారం. 

బు= అయినట్టి నలుని సుందరమగు రూపమును, మాని=విడిచి, వై మానికులు= 

దేవతలు, తమని. . .పట్టుట=జరమనిజరూపము లంగొనుట, స్మామాజ్యంబు=చ్యకవర్తి 

పదవిని, విడిచి=మాని, భికటవంబు=తిరిపమెత్సుట, పాటించినవిధంబునను= లె 

కి ంచినరీతిని, యొననంబు = లే(_బాయము, సరిఠత్య జించి = విడిచి పోర 

కంబుకొ = ముదుసలితేనమును, అంగీకరించిన భంగినిక = సమృతించినగతిని, 

తోంచె౯ఐతోంచెను,! పేరోలగంబున్న భూపాలవర్షంబు= సభయం దున్న రాజ 

సమూహము కనుంగొనుచుండక = చూచుచుండ6శా, ఇం దాదులు=దిక్పతులు. 

నల్వురును రూపాంతర పర్శిగవాంబుక్ =మణియొక రూపమును ఒనర్శి = 

పొంది ఇంద్రజాల విద్యావిదుల చందంబును= మంతీ విద్యలయందు "సర్పుగల' 

వారిమాగ్ద మును, ఒందిరి = పొందిరి. అనలా నిం దాదిదేవతలు దమయంతియం. 

దుం బొందుపభి-చిన డెందంబుల నూడ౦. దీసికొని స్వస్పరూపంబులు దాల్చి నిలి 

చిరని భావము. అల, రూపకోశ్ఞావితమైన యుర్చేొక్ష. 

తా. స్పష్ట ము. 

తే, శీరనీరవిభేదంబు 3 చేసినట్టి 
వహాంసియునుబో లె హంసవా హనుని చేవి 
లీల దిక్సాలనిషధభూశపాలవరుల 

భేద మేర్చడ! జేసి సం ప్రీతి యెసంగ, 188 
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టీ. వాంసవావానుని దేని = సరస్వతి, త్నీరనీరవి భేదంబు=పాలిది యనియం 

నీరిదియు నన్న విభాగమును, చే?నట్టి హంసియునుబో లె= చే4ంనయా (డుహంస 

వలె, లీల౯ =విలాసముతోడ, దిక్... భేవము--దిక్పాలజ ఇం దాదులయొక్కం 

యు, నిషధభూూషాలపరుల=నలునియొక (యు, భేవ ముజ ఏర్పాటు, ఏర్పడక = 

స్పష్ట్రముగ, చేస్తి సం(పీతి= పేమ ఎసలగక =జఒప్పునట్లుగా నని మో౭దివచన 

ముతో నన్వయ ము, 

తౌ. పాలును నీరును నేకముచేసినను వాని వేబువేజుగ విభాగించుట వాం 

సకు సవాజగుణము. అస్లే యీసరస్వతియు కృ(తిమనలులును నలుండును సమౌ 

కృతుల కలిసియుండ నలుని వేలుగా విఫాగించి నలవేషధరులై వానితోలలనీ 

యున్ననిరరుల వేలు చేసిన దె. 

వ. దమయంతి కి టనియె, 189 

తే, ఏీశె యాఖండలామలు + విబుభవగులు 

వాడె నిషధాధిసాథుండు + వనజవదన ! 

భ కి, సొంపార పీరికి, శ (ఒణతి సేయు 

మింపు వెంపార(గా వరిశయింపు మన౫ని. 190 

టీ, పనజపదన=పద్మమువంటి మొగ ము గలయోదమయంతీ! ఆఖండలాదులు= 

ఇందుండు మొదలుగా గల, విబుధవరులు= దేవతలలో నుత్తములు, వీరె=యథో 

కనుపట్లువాశె, నిష ధాధినాధుండు=నివ ధ దేశాధీకుం డగునలుండు, వాండె=అఆ 

తండె, భ_క్లిసొంపార్ భ క్రి =నమఫావనముయొక్క_, సొంప్రు=అతిశయము, 

అరక్ =నిండునట్లు గా, వీరికిక = ఇం గాదులకు, (పణతి సేయు ముజనమస్క_రిం 

ఫుము, ఇంఫు= సంతో షముయొక%్క_, సెంప్రు= అతిశయము, అరంగాక నిండు 

నట్టుగా, అతన క్ష =అనలుని, వరియింపుము= పెండ్లి యాడుము. 

వ, అని రౌరాం కార భ దపీఠికాలంకారం బగుపంకజాూసనునిరాణి 

న యోగింపం గంకణరుణరుణత్కా రం బంకురింప నాశ శాం 

కవదన వేల్పులకుం గేలుదోయి యొ త్తి నమస్కరించె, 191 
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టీ, అని పలికి ఓంకారభ్యద్ర పీఠికాలంకారంబు--ఓంకార = (ప్రణవము 
చెడి, భదపీకిక = =మంగళ [పదమగు లేక కనకమయమగు సింహాసనమునక్రు 

అలం కారంబు=ఆభరణంబు, అగు పంకజాసనురాణి=అయిన సరస్వతి, నియో 

గింపక్ =నియమింపల౫ా, కరక... త్కారంబు=వాసాభరణములయొక్క_. రుణ 

రుణ యనుధ్వని;, అంక్రురింపక్ = ఫుట్టునట్లు గా, ఆ... పదనటాచం[ దునివంటి 

ముఖముగల యాదమయంతి, శేలుదోయి యెత్తి= "రెండు చేతుల నెత్తి, వేల్చుల 

కుక్ =ఇం దాదులకు, నమస్క రించెల  =ఉవందన మొన ర్చెను, అలం, రూపక యు, 

శా, సౌంద ర్యాపరమత్స కలాంఛన క ఖాశీసర్వజ్ఞ యర్ధార్థిమా 

కందారావువసంత సంతత  నుహాశీశారుణ్యా పాథోనిపీ 

మందార దుమనుంజరీ నుధురనీ $మాభు రమాధుర్యవా 

కృందర్భాప్వదమానమానసక విష గామా బుధ గామిణీ ! 

ట్రీ, సౌందర్య... లాంఛన_ సౌందర్య = సొగసుందనమందు, అపర = శెం 

డవ, మళ్ళ ట్రలొంఛన = మన్న నసుండా! మ ఎక లొ విద్యలయందు, 

సర్వ, = ళివు(ండా ! మ. +వసంత్ - ట్ = pe మాకందా 

స్ట వ మామిడితో (వునకు, వసంత్ = వసంతి వంటివాండా ! సంత.. 

నిధీ-సంతత్= ఎల్ల పుడును, మహాకారుణ్య = గొప్పదయకు, వ 

(దునిపంటివా ణా | మందార...కవి(గాళూ స్త మందార దుమ=క'ల్బ్పస్ఫృశక్న ము 

యొకు, మంజరీ=పూలగుత్తులయొక్క_, మధు=తే నెయొక్కు_, రురీ=[పవా 

వాముయొక్క_, మాధుర్య మా=ఎక్కుడగు రుచియొక్క_, ధుర్య =భారము 

వహీంచుచున్న, అనగా నతిమధురము లయిన వని ఫావము. వాక్ = వాక్కు 

లయొక్క, సందర్భ =రీతిని, ఆస్వదమాన=అకర్థి ంచుచున్న, లేక యనుభ విం 

చుచున్న, మానసజమనస్సులుగల, కవి=కవులయొక్క_, ((గామా=సమూవాము 

కలవాడా! బుధ (గామశీ =పండితే (ేస్టుండా | 

తా. సౌందర్యమున శిండపమన నృభు(డవై విద్యల చే సర్వజి క్లైత్వమును స సం 

సాదించి, వసంతుండు మామిడితోంప్రేను వికనింపంజేనినట్లు యాచకులకు ధనా 
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దుల నొసంగి సంఠీసింపజేయుచు, దయాసమ్ముదుండ వై, కల్పవృక్ష పువ్చ 

ముల మకరందముయొక్క_ మాధుర్యమును మించుచున్న వాక్సందర్భమున 

రసానుభవము చేయుచున్న కవులకు నాశ్రయు(డవయిన యోమామిడీ సీంగ 

నామాత్యా ! అలం. రూపకము. 

క. వీరావతార రతుణ 

నారా నుణరాప రాయశనారాయణ కం 

ర్రీకవవి( కమ వితరణ 

పారాయణ యుభ యవంశ శపావనచరితా ! 198 

టీ. వీరాఐతార=వీరరసస్సరాపా, రక్షణ నారాయణమాప= కాపాడుట 

యందు విస్థునివంటి వాండా రాయనారెయణ = రాజులలో విస్త్ణుమూ ల్లీ? 

ఇది బిరువపదము ; కంగీరపవి కమ = సీంవాముపంటి సర్మాకమము కలవా. 

డా, వితరణ పారాయణ--వితరణ = దానమిమ్చుట యందు, పారాయణ = 

ఆస క్షికలవాండా, ఉభయ...చరి తా--ఉభ యవంక =మా తౌపితరుల యన్వయ 

ములను, పావశ= పవి తముఅ6ంగాం జేయు, చరి తౌ=చరితేలు గలవాడా! 

శా. మామిడి సింగ నామాత్యుండు, పరా(క్రమశాలియు, నా రుల రక్షీం 

చువాండును, బలము గలవాంయును, విష్ణాస్పరూపుండును, దాతయు, సవిత 

మగుచరితే గలవాడును. రూపకము. ఉపమ. 

మాలిని. అవనగుణవిహారా + యంగనాచి తచోరా 

భువన భరితకీ ర్కీ $§ పుఖ్యక ల్యాణనమూ (గ 

క వికవలయచం! చా 4 గౌరవ(శీమహేం[ దా 

యవిత భపటుకోపా + య పతీప(పతాపా! 194 

టీ. అవన,..విహారా-అవవ=రక్న్షీంచుట యను గుణ=గుణమునందు, విహో 

రా=సంచరించువాడా, అంగనా ... చోరా- అంగ నా= క్రీ లయొక్క_, చీత్త= 

మనస్సును, చో రా=దొంగిలించువా(డా) భువన-కీ ర్తీ-భుపనజపదునాలుగు భువ 

.నములందును భరిత=నిండిన, కీ ర్రీజయళముగలవాండా! ఫుణ్య ...మూ ర్రీ=ఫు 
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ణ్యజ=పవి్ని ఫాంను, కల్యాణ=శుభ (పదమునగు, మూర్తీ = కరీరముగలవాండా! 

కవి...చం్టదా - = వి=క వీశ్వరుల నెడి, కువలయజ=క లుసలకు చందాజ౭చం[దుని 

పంటిచా జూ! గారవ శీ మహేం(దా-గరవ=పూజ్యత చేరను, శ్రీ=సంపదచే 

తేను, మహేం. దా=ఇందునివంటివాండా! అవితథపటుకోపా. అవితథ = వ్యర్థ 

ముకాన, పటు= సమర్థమగు, కోపాజకోపముక లవాండా! అపతీప (ప్రతౌపా= 

అ ప్రతీప=ఆడులేని, (పతాపా= తేజస్సు కలవాడా! 

తౌ. జనుల నెల ల్ల పుడు రకీంచువా(డ వె చె సౌందర్యము గలవ(డ నె నె, 

ఎక్కు_డుగ ( గ్ నతో నొప్పుచు, తత లను పఏింమచు సనా 

తోపముగి ,'వొందివము, నిర ర్షళమగు (పతాపముగల యోమా స ౦గనామా త్యా! 

గద్యము. షం వం న మారయామాత్యేపు త్త 
సక లపిచ్యాస నాథ (శీనాథభట్ట (సణే తం బె నై నశృ్ళంగార నై షధ 

కాన్గంబునందుం బంచమా శ్వాసము. 

- 8. ' 
—- 4 



యా గార వనిత్యవర్థి! ఆ" న్వయ! కర గాథా 

క సాగర! విజయరమెకస 
న్న ర్ు 

| మాగమలీలానుషంగ! $ మామిడిసింగా ! t 

టీ, (క్రీ...న్నయ - (కీ=కోభాయుతు(డును, గురు=టాప దేశికండును నగు,. 

శంకరమాని= శంకరుండను పేరుగల యోగియొక్క, దయాగారవ=కారుణ్యా 

తీశయముచే, నిత్య = ఎల్లప్పుడును, పర్గి తే =వృద్ది పొందింపంబడుచున్న, అన్య 

యజ=పంళశముగలవాండా? కరుణాసాగర = దయారసమునక్రు సము(దునివంటి 

వాడా? విజయ...షంగ - విజయరమా =జయల్షీత్, ఏక= ముఖ్యముగా, 

సమాగమలీలా = కలిగకొనుట యనెడి విలాసమయొక్క_, అనుషంగజకూడిక 

కలవాడా? అనంగా సర్వదా యెచ్చటిశేగినను విజయములను బడయుచు 

న్నాండని భా పము. మామిడి సింగా? 

తా, శంక రాచార్యుల నెడి యోగి కారుణ్యాతిశయమాచే సరిల్లుచున్న వంకో 
pm 

ముగలవాండా ! దయకునికి పటయినవాండా! ఎల్లప్పుడును విజయల శీ సంప. 
లు ళం డీ 

న్నుండవై 'వెలయునట్టి యో మామిడి సిం” నామా త్యా ' 
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చ. చి త్తగింపుము, 2 

ఉ. మానితలీల నల్లన విశమానము డిగ్గి విన్నూరత్నసో 
పొనపనంపఠాసరణి 1 భారతిహూస్తము. గేల నూంది పం 

చాననమథ్య కాంచననము+యం బగుమంచక మెక్కి చేర్చెన 

మ్లానవనాధుకంక మున $ మంగళనవ్యమధూక దామమున్ . 

టీ. పంచాననమధ్య = సింవాముయొక్క_ నడుముపంటి నడుముగల దమ 

యంత్కి భారతివా స్తముక్ =సరస్వతీదేవి చేతిని, కేల =తన చేతిచే ఊంది= 

'ఆనుకొన్తి వినూత్న... సరణిక _ వినూత్న= (కొ త్తపగు, రత్న = మణిమయ 

ములగుు సోపాకపరంపరా సరణిక్ ఆ మెట్టపరుసగల మాగ్గముచే, మానితలీ 

లక =ళా థునీయమగు విలాసముతో, ఆల్లన్ = మెల్లగా విమానము, డికి =దిగి, 

కాంచనమయంబు =కనక  మయమయునది్కి అగు స్టుంచకము=అయినట్టై మం 

చెను ఎక్కి), మంగళ... దామముక్ _ నుంగళ =శుభ (పదమైన, నవ్య=నూతేన 

మైన, మధూక దాను చుక్ =ఇప్పపూవుల దండను, అమ్లానవనా నుక ౦ఠ మునక్ = 

ఆరాజు కంఠమునందు, చేర్చి౯ వేసెను. 

తా. సింవాముయొక్క_ నడుయువంటి నడుముగల దమయంతి సరస్వతీ దేవి 

వా_స్తమును దననా స్తముే నానుకొన రత్నమయమగు మెట్లవరుస వెంబడిని 

నుతింపందగిన లీలతో మెల్ల(గా దిగి యాస్వయంవర ణ మాలిక నానలరాజు 

మెడయందు వై చెను. 

వ. ఇట్లు దను యంతీక రార్పితం జై దూర్యాంకురాలంకృతంబు 

ను, మక రాంక పాకీ సంకాశంబును, మధుప రంకారసంకు 

లంబును, నుడార తార కానిక రాకారంబును నై, 4 

టీ. ఇట్లు, దమయంతీ... తంజై _దమ యంతీ=దమయంతియొక్క_, కర = 

చేతిచే, అర్చితం చై =ఆంప(బడిన దై, దూర్వా .. తంబును-దూర్వాంకురజగటీక 

ములకలచే, అలంకృత ంబును= అలంక రింపంబడినదియు , ముకరా...సంకాళం 

బును-మక'రాంక = మన్నభునియొక్క_ , పాశ =పాశాయుధవి శేష ముతో, సంకా 
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శంబును= సరియై నదియును, అనగా మన్మ భపాశమువలె మోవాసంజన నమయి 

'నెలయుచుక్న దని భావము మధుప... సంకులంబును--మధుప = తుమైదలయొ 

క్కు, రుంకార = యుంకారధనులచే, సంకులంబును = నిండియున్న డియు, 

ఉదార... కౌరంబును-ఈ దారజగొప్పవగు, తారకా=నక్ష(క్రములను, సనరాకా-. 

రంబును=తిరస్కరించుచున్న దియును, ఐ. 

శే, ఛారుణీపతిని దంపుంశ బేరురమః న 
నమరెం. (బతివింబమాను దానుీనలరుడండ 

ఛాహ్యమున. గొంతకొంతి యశభ్యంతరము నం 

గీలుకొని యున్నమదన బోేణాళి వూ లె. ర్ 

టీ, అలరుదండ-_ అలరు =పూవులయొక్క. దండజమాలిక__ధారు... పేరు 

రమునక్ ధా రుణీపతీ =నలునియొక స, నిద్దంప్రు=నిర్భలమైన, పేరురమునక్ = వి 
శాలమగు పక్ష స్టలమునందు, తాను=ఆపూలదండయు, | పతీబింబమును= దాని నీడ 

యు, కొంతే =కొొంతే భాగము, చావ్యామునక్ = వెలుపలను, కాంతి = మణిక్రాంత భా 

గము, ఆభ్యంతరమునక్ =లోపలను, కీలుకొనియున్న = నాటియున్న ట్లి, మదన 

చాణాళినో ₹౯ =మన్యఖచాణపం క్రివల్కె అమరెల=ప్రకాశించెను ఈ పద్య 
మున స్పచ్చాంబగు “ నలునియురమున (పతిబింబించిన పూల ౫ండను మన్మఫుండు 

పుస్పశరు(డగుటచే నతని లోనా్నశరములోయని క వియు[ బ్చెక్షించినా.డు. 

శా. నలుని మలం స్తూవుదండయు దాన్మపతిబంబమును గొంత. 

లోపల నాటియు. గొంరపయిన నున్నమవ్య ఘు: చాణపం కినలె నుండెను. 

క, ఇణివ పులకాంకురంబులు 

గితీకొన న వ్వేళం జూడ్కి_$కి ముదం బొసలాళలా 

గణకుంబువు మొగ్గతూపులు 

గిటికొన్నమనోజఖురళి శకిం (బతినిధి మె. 6 

టీ. అవ్వళ€ =నలునిమెడలో బూలదండ వేయునప్పుడు, తేజప=దవముయం 

తి ప్రులకాంకురంబులక =రోమాంకురములు, జికొనక్ =అలమం౮ా, అనలా. 
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బిరకాలాభిలషితుడగు నలుని సంవర్శించి యతని మెడలో బూలదండ వేసి: 

ప్పుడు దమయంతికి సాతి(క భావములు నిండెనని భావము. కజకు... తూఫు 

లక కటికు= వాడియెన, ఫువు మొగ్గ తూ పుల్ =పూల మొగ్గల నెడీ బాణము 

లచే, గిలి... శరధికిన్ గ శీకొన్న =నిండిన, లేక ఆవృత్మైన, మనోజ=మన్న 

భునియొకి,_, ఖురళికిక =గరడికి మూలమున “ శ్రరోపాసనవేదికేవి అం యు 

న్నదిశాస “శరధికిక * అకు ముదిత పాఠ మునకం క “ఖురళికిక * అను పాఠ మే 

సమంజసము, (పతినిధియె=సమాన మై, చూడ్కి_కిక్ =దృష్టికి, ముదంబు, ఒసం 

గెల = ఇచ్చెను. అనంగా6 జూాపజను సంతనింపంజేసె ననిభావము. ఇందు 

రోమాంచమనెడి సాత్విక భావము నూచితమయ్యె. 

తౌ. స్వయంవరణవేళ దమయంతి ఫులకాంకురముల చే నిండిన దై వాడియె 

నపూల మొగ్గల నెడి బాణ ములచే నావృకమగుచు, మన్మభుని గరడీకి సాటివచ్చు 

చు జూాపఅకు ముదముగి ల్పెను. 

ఉ. ధరణిపుచక్కంగ క్పైదుర ( శ జావుర సొతీ.కి చేస్త నష్టతం 

బొరసె నునోనురాగపరిశీపూ రి నొకించుక సేపు నిర్భర 

స్మ రశర పుంఖసంఘటిత శీషట్బగణ పమ డాగరు చృటా 

స్ఫురదనిలావ తారమున శ బోరనం దా మొదలె తేనో యనన్, 

టీ. ధరణిపుచక్క_ క స్రైదురళ్ =ఒప్పుచున్న నలరాజు నెట్టయెదుట, తామ 

రసావ్షీకి౯ = ఆదమయంతికి మనోనురాగ పరిపూర్తిక = మనస్సునందలి 

కోరికనిండుట చే, ఒకించుక సేపు = కొంచెయుకాలము, చేష్ట = ఆలోకనాది 

చేష్ట, నిర్భర... తారమునక్ - నిర్భర =భ రింస శ క్యముశాని, స్మరళర=మన్యథ 

బాణములయొక్చు., పుంఖ = (కిందికొనలందు, సంఘటిత = కూర్చుంబడిన, 

షట్బరణ (పమదాగరుచ్భటా = ఆండుకు మైెపలయొక్క జిక్కు_ల గుంపుల 

సలన, స్యరత్ =అతిశయించిన, లేక (పసరించిను అనిల=జవాయువుమయొక్క, " 

అపతారమునక్ =ఉర్ప త్తి చే, అనయా విజృంభణంబుచే, బోరనక్ =ఆకసిక 

ముగా, తాక =ఆచేస్ట్ర; "మొద లెత్తెినో యన్ = ఉన్మూలమయినదన్నట్టుగా, 

నష్టలేక్ ) పారాసెక్ =నశించెను. అన౮౫ా నలమహారాజాచెంతను దమయంతి 
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సంభ మనెడి సాత్వికభఖావము గలదయి ఛేష్టదక్కియుండంగా గవి మన్మథ 

చాణముల నూలములందు.( గట్టంబడన తుమైద ెక్కలగాలిచే నది మొదలంట 

నెగురంగొట్లంబడి నశించిన దేమో యన్నట్టులా చేస్టను గూర్చి యుకే” కిం చెను, 

తా. స్పష్టము. 

ఉ. ఆహరిణాథీయిడ్డయలశ రా రెడుపువ్వులదండ జాతి కౌ 

తూహలత౯ స్పృశించునెడంఛదోంచెం గరంబు ఘర ంవుసం 

దోహము జేని కవ్విధము $ దోంపంగంజే సె నెజకా భవిష్యదు 

ద్వాహమహళోత్పవంబునకుశ దర్పకుండిచ్చినహ_స్త ఫోయమున్ . 8 

టీ. నలుండు (కర్త, కరంబునక్ = చేతినో, అఆవారిణాష్షి...దండక౯-- 

అవారిణాక్నీ =ఆయమయంతి, ఇడ్డ=ఇచ్చిన, అలరాలెడుపువ్ను లవండక =జప్పు 

చున్న పూవులదండను, జాతక్రాతూవాలతక = పుట్టిన వేడుక చే, స్పృృళశించునె 

డక్ = తౌంకినప్పుడుు ఘర్త్మ్మబిందు సందోపాము=చెనుట బిందువులయొక్క_ స 

మూవాము, తోయచక=పుపైను, "టనికి౯ =ఆనల రాజునకు, అప్బధ ము=ఆ స్వే 

దోదయము, నెణిక =ఆచారముచేే భవిమ్యదుద్వాహమహో:.సమ్మునకుక్ = 

"కాంబోయొడి వివావామహోత్సవమునకు, దర్పకు(డు=మన సుయ, ఇచ్చినవా 

స్తతోయముక్ =ఇచ్చిన కన్యా దానజిలము-గా, తోపంగక౯ా, చేశికతోంచ 

నట్లు చే పెను, అనలా దమయంతియిడిన పూలదండను వేడ్మ_నలుండు స్ప 3 

శింపయగా చేశ ఇదుట బిందువులు పు బ్రైను. అది ముందువచ్చు వివనావహాొమునందు 

దర్చకండిచ్చిన కన్యాదాన జలమ నెడ బుద్ధిని దోయపంటజే సెనని భావు నలునకు 

'స్వేదమనెడి సాత్విక భావ ముదయిం'చెనని ఫలి తార్థము. మన్న కుందు పోసిన 

జలధారయనుటచే దమయంతి తనంతవలచి నలుని వరించుట వ్యంజిత యు. 

తా. నలుడు దమయంతి వై చినపూలదండను స్పృశింపంగాం జేతియందుం 

జెమ్మట యుదయించె. అదిముందు వచ్చెడి వివావామున నున్షృను( డొసంగిన 

కన్యాదాన జలమని యతనికిం దోంఓంచెను. 

ఉ. చి త్తజుపువ్వు(దూపుల రశేచించినతు మెద తెక్క_గాలిచే 
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న త్తతీ నేకు వ త్తి యగుశనంగన దూలిన దూ లె! గాక య 

త్యు త్తమధీర తాగుణసశేమున్నత మేరు మహీధరంబు భూ 

భృ త్తిలకుండు నై పధుండుశేబిట్టు చలిం చె. గ దాత దాహతిన్ . 

ట్. అ త్తజిక =దమయంతి సృయంపరణ మాలికను నలునిమెడలో వచిన 

ప్పుడు, ఏకువ త్తి=దూదివలె మె_గ్లని శరీరయుగలది, అగునంగన = అయినదమ 

యంతి, చి త్తజుపువ్వు తూపుల౯్ =మనసఘైని పుష్పమయములగు బాణములం 

దు, రచించిన తుమెద చెంక్కాలికిక =క౦ంకపషతములుగా. ౫టిన తుమైదల 
శీ లు — 

“అక్క_లగాలిచేత, తూలిన౯ = ఎగుర(గొట్త(యబడినను, తూ లెక గాక =ఎగురం 

గొట్రంబ డెనుగాక, అనయా నెంతేస్యల్ప వాయువు (ప్రసరించినను దూదితూలిపో 

శ్రే యు కము. కావున దూదివలె మెత్త! నిశరీరముగల దమయంతి మన్మథవాణ 

ముల అక్కల -గాలిేం దూలంగొట్టంబడుట యు-చిత మేయని భాపము. తదా 

వాతి =ఆమన నథ బాణ న రే, అక్యు త్ల తేమ,. .మహీధరంబు--అ 

త్యు కమ మిక్కిలి శే్టమెన, ధీర తాగుణ= గ్లార్యమునందు, సమున్నత మేరు 

మహీ ధరంబు=గొప్ప మేరుపర్వత ముసంటివా౭డును, భూభ్ళ త్తిలకండు=పర్పత 

ములలో (శ్రేస్టుండును, నలపక్ష మున రాజ శేస్థుండు, నై పషసుండు=నలరాజు, బిట్టు 

= మిక్కి ల్సి ఇలించంగదా= చలించినాంయుగా యని యాశ్చర్యము. దూదివలి మె 

త్తనిశరీరముగల దమయంతి మక్యథ బాణవాయువునకుం దూలినన్సు బర్వతము 

వలె థె ర్యశాలియగు నలు(డు పంత యాశ్చర్యక రమని భావము. ఆనల 

దమయంతు లిర్వురకును సమానానురాగమును, స్పాతిక ఫావములును గల్తె నని 

భావము. అలం. రూపకము, విభావన, 

తా. స్పవ్నము. 

లు 

క బిట్లు ఘన_స్తంభ ౦బున 

గట్టువడె౯ నిషధ రాజు కాముని చేత ౯ 
అ < బీట్టుభున _స్తంభ ౦బున 

గట్టువడం దగును 'రాజుశేగజ రాజువ లెన్. 10 
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ట్ర్, కాముని చేతక్ =మన ధునిచే, నిషధ రాజు=నలరాజ్యు బిట్టు =మిక్కొ_లి, 

ఘన _స్తంభంబునక్ =గొప్ప స్తంభమం దని ఆర్స్ మడ _సంభమగెడి సాతి (క భావ 

మునందని భావము. కట్టువడెక = బంధింపంబడేన్కు ఇది యుచిత మే, ఏలన, 

రాజా=రెౌజయినవా(డు, బిట్లు, ఘన సంభంబునక్ =గొప్పకంబమునందు, గజ 

రాజుపలెక్ = ఏనుంగులరాజుపలెకొ - మేటియేనుంగువ లె, కట్టువడంచగును. 

ఏనుంగులకు రాజయినది స్తంభ మున గట్టువడుటం బోలె మనుజులకు రాజ 

యినవాండును _స్తంభమునం గట్టువుట యుచిత మే యని భావము. అనలా 

నలుడు దమయంతి కరస్పర్శ్గమువలన( గల్గిన స్పంభమను సాత్విక భావపముపలన 

మిక్కిలి నిర్వా స్రిపసారుండె యుం డెనని ఫలితము 

తౌ. మన్మథుని చే నలరాజు దృఢముగా స్తంభంబున బంధింపంబడిన గజ 

రాజునలె స్తంభమనెడి సాత్విక భ'వమందు బంధింపంబడెను. 

వ. ఇవిషధంబున. 

తే, 'వెద్దకాలంబునకు మనో శేభీప్పితంబు 

సఫల మగుటయు నత్యంత$ సమదమున 

సొంపుదళుకొ త్త నున్నయా$దం పతులకుం 
గరుణ దీవన లిచ్చె నిశర్టరగణంబు. 11 

ట్. పెద్దకాలంబునక్ = దీర్ధ కాలమునకు, మనః అభీష్స్ఫితంబు = మనస్సులోని 

కోరిక, సఫలముఅగుటయు= నెజు వేటినట్టిది కాలా, అత్యింతసమ్మదమునక్ = 

మిక్కుట మయినవార్ష్మ ముతో, సౌంపు=సౌభాగ్యము, తేళుకొ త్రకొ = (పకా 

శించునట్లు గా, ఉన్నపఆదంపతులకు; నిర్ణరగణంబు= దేవ తా సమావాము, కరు 

mE దయచేత, దీవనలుఇ శృక్ = అకిర్వచ నములు “గావిం“డెను 

తౌ. సుగమము. 

వ. వెండియు నివధమండలా ధీశ(రుండు దముకుం జేసిన దూత 
త్యంబునం గానం బడిన చి _త్తశుద్ధి కారణంబుగా, నమ్మ నమహీపతి క 

మరపతి (ప్రత్యకుంబై న యాకారంబుతో వ 
శ్రీశ 
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హాని ర్భాగంబు భుజియించు వాండయ్యె వుతనహుం డిచ్భా 

నురూపంబునం (బభవింప ననుమతించె ధర్ముం డక్షీయగ[ ప 

హారణంబులును ధ ర్తెకనింతే బుస్థియు నొనం7౫ వరుణుండు 

దలంచినవోట  జలంబులు సంభవింపను ధరియించిన 

పుష్పంబులు వాడకుండను నను(గహించె. అప్పుడు భారతీదే 

వి, నానాభుననసమాగ తా నేక భూవరవర్ల నా(పసంగో చితం 

బైనమానుషా కారంబుమాని వీణాపు స్తుక పాణియు, రోహిణేర 

మణచూడామణియు నై కుందేందుతుపారహార ధవళంబగు 

దివ్యరూపంబు ధరించె. అందటు దమయంతి ను ద్రేశించి, 18 

టీ, వెండియుక్, నిషధమండలాధథీశ(రుండు= నలరాజు, తమకు = ఇంద్రా 

దులకనుట్క చేసన దూత కృత్యంబునక్ = చేనినదూతత్వమందు, కానం... కార 

ణంబు గాక = కానవచ్చిన చి ల్తీశుద్ధి కాశ్రువు చే, అమ్మహిపతికి౯ = నలునక్కు 

అమరపతి=ఇం[ దుండు, (పత్యత్షంబు=కంటికి గానవచ్చునది, వనయాకారంబు 

తోకా =అయినట్టి యాకారముతో, అనలా స్వస్వరూపముతో ననుట్క యా 

గంబులందుక్  =నలుండ "నర్భిన యజ ౦బులందు, వావిర్భాగంబు, భుజియించు 

వాండ్కు అయ్యెక =హవిర్క్భాగములకు దిననంగీకరిం వెను, హుతవవాండు=అగ్ని , 

ఇచ్చానురూపంబునక్ =నలునియిస్ట్ర మున కనుకూలమగునట్లు, [పభవింపక =ఊ 

ద్భవించుటకు, అనుమతి ంచెక్ =అనలగా నలుండు గోరినచోట యగ్ని(పఠత్య క్ష 

మగుట కీష్టప డెనని భావము, ధర్ముండు=ధర్శ రాజు, అక్షయ( పవారణంబులు 

ను=అక్షయమగుబాణములున్కు ధర్మ -.. బుద్ధియున్ -ధర్మగుణమునందు, ఏక = 

ముఖ్యము గా, నిరత =ఆస క్తమగు, బుద్ధియుక్ = బుద్ధిని, ఒసంగ. పరుణుండు, 

తలంచినచోటక =తలంచిస్థలమునందె, జలంబులుు సంభ వింపను= సంభ వించుట 

కున్కు ధరియించిన పుహ్సంబులు, వాడకుండక =వాడిపోకుండుటకును, అనుగ 

పాంచ అప్పుడు, భారతీదేవి, నానా... చితేంబు-నానాభువన = అ నేకలోక 

ములనుండి, సమాగత=వచ్చిన, ఆ నేకభూపరజసమ _స్తరాజులయొక్క_, సర్గ'చా 
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గ్రసంగ వర్ణించుట యనెడి (పసంగమునకు, ఈ చితంబు=లోగినది, ఐనమానుషా 

కారంబుక్ = అయినట్టి మను ప్యా కారమును మాని=విడిచి, వీణాపుస్తుకపాణి 

యు=వీణయును, ఫుస్తుక మునునా స్తమందుగలదియు, రోహిణి... మణియుక్ - 

రోహిణీరమణ=చందుండు, చాడామణియుక్ =శిరోభూవషణముగాం గలది 

యు, ని, కుంద... ధవళ ౦బు-కుంద =మ ్లెలు, ఇందు=చందుండు, తుషార = 

మంచు హారి= ముత్యములహారములు, వీనివల్కె ధపళంబు= త్మెనిది, ఆగుదివ్య 

రూపంబు= అయినట్టి దేవతాస్వరాపమును, ధరించ అందజుక = ఆ దేవతీలం 

దును సరస్వతియును, దముయంతిక్, జద్దేశించి. 

ఉ. ఆదిమశ క్రి యెన తుహీగనాచలరాజతనూజ స్రాలె ము 
తెదున వై వై. ని జేశ్వరునిశయర్థశరీరము పాలుగొమ్ము నీ 

హౌదసరోహంబు లతిశేభ కి కత గాక యెసు (బ 

హదిక చేవ తాసదృశంగ లై న నమహామహినుండ లేశ్వరుల్, 14 

ట్ర" ఆదిమశ క్షి=మూల్న్మ పకృతి, ఐన...వోలె౯ -అయినట్టి హీమవుతుని 

కూతురగు గారీదేవిపల్కె ము తెదువవై వై =పృద్ధ సువానినివై , ioe 
ము=నీ(పొణోశ్యరు(డగు నలుని సగము దేవామును, పాలుగొమ్తు=పంచుకిెనుము 
ఆన న్యేన్య సపేమయుచే పురుషు? యర్థ శ రీరముం బోలె wes: ఫర 

నిజముగా నే పతి యర శరము గొన్నది. బక. =ఎల్లప్పుడు, (బహాదికొదే దేవతా 

సద్భశులు = (బవ్హామొనలగు సురలతో స కు వినమహామహా మండ లేళ్ళ 

రుల్ = అయిన గొప్ప రాజులందటును నీపొదసరోరువాంబులు = నీపాదప 
ద ములను అతిభ క్లిక్ =మిక్కి_లిభ కీతో, భ జింతురుగాక= సేవించుచుందురు 
గాక ఆనంగా (బవ్యాది దేవతలు శంకరయుతు రాలయిను పార్వతిని సేవించు 
నట్లు నల రాజయు క్ రాలవగునిన్ను భూమింగల రాజులందటును నేవింతురు 

గాక యని భౌసము. నలునిభ జించుట మూలమున దదర్ధ్థమయిఃన దమయింతిని 

గూడ భ జించినన్తై యగు నని భావము. 

తా. ఓదనుయంతీ ! మూలపకృతియైన పార్వతివలెనే వృద్ధనువానినివై ఓ 
కాలా 



499 శృంగార నైషధము (ప-15,క16ా 

భర్తృ గారవంబును బొందుము. పార్వతిని (బహాదిదేవత్లవ లె నిన్నురాజులథ 

దటును సేవింతురు గాక. 

ను. బని వై దర్శి. (బసాదగగ మధురశవ్యాహార సందర సం 

జని తానందను జేసి నెయ్యమున నాశశ|కాదిబృందారకుల్ 

వనితారత్నము చేత. 7 కొనిరి సేశేవాహ స్తపదాంజలుల్ 
ర్లు 0 జీ 

ఘునర త్నాంచిత హేమక ౦కణరుణ$ త్కార ౦బుతోరంబుగన్. 

టీ, అని, పైదర్శ్భిక్ = దమయంతిని, [పసాద... నందను-[పసాద=(పసాద 

గుణము లేకయను[ గహము, గర్భజలోననిమిడియున్న , మధుర=తియ్యన్సి వ్యా, 

హార=మాటలరయొ.క ్క., సందర్భ = (పసంగముచే, సంజని తానందనక్ =పుట్టి 

నయానంద మగల దానిలగా, నెయ్యమునక = పేమతో, చేసీ, ఆశ కాదిబ్బందార 

కుల్ =ఆయిం(దాదిదేపతల్కు వనితారత్న ము చేతక్ =ఆదమయంతిచే, ఘన... 

'లత-రంబు ఘన =గొప్పవగు, రత్న =మణులచే, అంచిత = ఒప్పుచున్న , హేమ 

కంక ణ=బంగారుక డయములయొక్క, రుణ త్మా_రంబు=యుణరుణధ్యనితో 

రంబుగక్ =అధిక్ మగునట్లుగాా సేవావా స్తపద్థాంజలుల్ , 'సేవాజతమ్ము'నెవిం 

చుటయందలి, వా స్తపదాంజలుల్ = చేమోడ్చులను, కె కొనిరి=అనంగా రత్న మ 

యక ంకణథ్యనులు చెలంగునట్టుగా దమయంతి యొనర్పు నమసా్కారములను 

న్వీకరించి రని భాతము. 

తా. ఇం దాదిదెసత లట్లు దమయంతిని గూర్చి యను[గవా పూర్వ ములును 

మధురములును నై నవాక్స్ళసంగములుచేసి సంతసింపంజేని చేతుల నున్న రత్న 

కంకణ రుణ త్కారంబులు వెలయునట్లుగా దనుయంతి యిచ్చిన నమసా్యార 

ములను లే కొనిరి, 

న, అనంతరంబ నిషధనుహీ కాంతుం గనుంగొని సరస్వతీ దేవి 

యిటని మె. 16 
య 

టీ. స్పష్టము. 
లు 

ఉ. నేమములోడ విశ్వధరశేణీభువనాధిప, సంతతం౦ంబు జిం 
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తామణినుం(తరాజము| పీధానము మం(తకదంబకంబులో 

మామక మమ్మహోమనువు$ మానిత భంగి భజింపు మోావుచిం 

తామణి కామ భధేనువిబుధ+(దుమసన్నిభ మా(శితాళికిన్ . 17 
టీ. విశ్వ... ధిప-విశ్వజసమ స్తమెన, ధరణీభువనాధిస = భూలోక నాయకా, 

మామకము= నాసంబంధియెనది, చింతామణి మంతరాజము= చింతౌమణియనె 

డీ గొప్పమం[ తము, మం[తకదంబకంబులోక్ ఇమం (త సమూవాములో , (పథాన 

ముజ ముఖ్య మైనది. ఈవు, శేమముతోడ౯ =నియమముతో, సంతతంబుక్ =ఎల్ల 

ప్పుడు, అమృహామనువుక = ఆమహామం| తే మును, మానితభ ౦౯ = ఒస్పుచున్న రీతి 

చే, భ జింప్రుము= నే వింప్రుము-ఆనాజపీంప్రమనుట, అది, ఆశి తాళికిలా =ఆ| శ 

యించినవారిక్కి చింతా... సన్ని భ ము-చిం తామణి = చిం తామణియను దేవతార 

త్నముతోను, కామ భేను= కామ ధేనువుతోను, విబుధదుమ = కల్పపృక్షము 
తోను, సన్ని భము= సమానమైనది. 

తా. భూభోశకాధిపతి వగునోనలరాజా ! నాసంబంధియగు చింతామణి 

మం|తము సమ సమహామం(తేములలో నుఖ్యమై కది. నీవామం[తెమును నియ 

మయుతుండవయి యొల్లవ్వుడును జపీంపుము., అది చిం తామణికామ భేను కల్ప 

పృక్షయులవలె నా|శీతులకు సకలాఖీష్టంబులను నొసంగును. 

మ. సకలం బె బె పీమరుక్క_భాభరణ మై స వ్యా పస వ్యార్ణయు 

xX గకరూపం బయి శె న మై గతకళంకంశటై శివం బై ps 

న రామే యె ''పసిద్ద భగవ చృద్దాభి ధేయార్థమె 

యొక నుం|తంబు మదీయ మొప్పు నది నీశేకుర్వీశ యే నిచ్చితిన్ , 

ట్ర్. ఊర్సీశ= =మీనలరాజూ ! సకలంభబె బై =అణిమాద్య వగరు, లేక 

చతుప్టవికలలతోం గూడిన టై, హిమరుక్క_ళాభరణమై= చందకల యలంకార 
ముశాలలదయి; నవ్యా. రూప పంబయి-సవ్యార్థ =దక్షీ ఇణపుసగమందును, ఆపస 

వ్యార్గ= ఎడమసగమందును, యుగ కరూపంచై =ఫురువ, స్రీ స్వతాపముగలదై_ 

ఆనా నర్ధ నారీశ్వరుండనుట శెల్లముగుచున్న ది, శై వమై=ళివసంబంధిమై, గ 
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తగళంకంబై =నిష్యు_ళంకమై, శిపంబై = 'సౌమ్యాకారముగలటై, ఉపాసకచిం 

తామణియె=ళన్ను సించిన జనమునకు6 జింతామణిపంటిదయి, అనగా జిం. 

తామణి కోరిన నరములనిచ్చుచున్నట్లు మం్యతమును సకలా ములనిచ్చుచున్నద 

ని భ పము. (ప్రంద్ధ +. యార్జమె--_పణద్ధజ (పఖ్యాతి'గాంచిన, భగవత్ శేబ్బ=భగ 

పంతు(డను శబ్దమునకు, అసి యాల మైలహావ్యార్డ మై ఆనా భగపత్సెదమున 

కఖిధ చేనామం[త మే యర్థము తక్కినవి లక్షణచే మాత మే చెప్పంబడుచున్న 

వని భావము. మదీయము=నాది- నే చేదేవత 7-6 గలది, అగు, ఒక మం(తేంబు, 

ఒప్పుల, అది, నీకల, ఏక్, ఇచ్చితి౯. 

తా, ఓనలరాజూ ! సమ స్తక ళల కిక్కయెొ చం ద చూడమై, యరగ్గ నారీశ్వర 

రూపమున నొప్పుచు శిపసంబంధియె, నివ్కు_ళంకమై, మంగళ (పదమై యుపా 

సకుల వాంఛలను దిర్చునదై భగపత్పదముచే వాచ్యమై నాసంబంధియగు 

నొక నుం[తేము నిద్చుచున్నాను. 

ఇందు దేవతామం[తస్పరూపమును యం[తస్వరూపమును నూచితములు. మం 

(తము-సకలంబు=క కారలకారములతో ౧హాడినది. హీమరుక్కు_లాభరథము. చం 

(దకలగలది. అనుస్వారముగ లది-్లీ "అను నక్షరమును * అశు అనుస్వారమయును 

గలది. ఈయనుస్వారమ నే చం(దకలసలె (వాయుటగలదు. సవ్యా...రూపం 

ఖయి=ఎడ మకుడి పక్కల సమానమయిన యత్షరద్వయముగలది అయ 

_ “వార'శబ్దమందలి వా కార శేఫములు స్వరూపముశగాంగలది. యంత ము-భ౫ 

వచ్చబ్దము చే (తికోణాకారములుగలదె యని యగము. ఒక (తీకోణయువాసీ 

దానిపయిని తలకిందగా మజోక తికోణరేఖ గీచినచో కుడియెడమ సగములు 

కనబడును. దానిలో నడిమి కోణవట్క_ మందు మం[తరాజము లిఖంపందగుసు. 

వ. ఇది చింతామణి మంతం బేతదుద్ధార్యపకారంబు రహస్యంబు 

గా నిప్పుడుపదేశించితి గురుపరం పరాసం| పదాయ [కమంబు 
న సకీలకంబుగా సిద్ద సార స్వత సంసిద్దికారణం బె నయిమహో 

థి థి య శీ 
వ్ద్య నెణింగి కొనుము, 19 
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టీ. ఇదీ= ఈ చచెప్పీనది, చింతామణి మం(తంబు=చిం తామణియను పేరుగల 

ది. ఏతదుద్దార (పకారంబుక్ = దీని ఆార్ధార ప కీయన్కురవాస్యంబుగాక్, ఊప 

దేశించితిక్ ,గురు ...[కమంబునక _ గురుపరంప రా=గురుపరంపరవలన వచ్చిన, 

సంప్రదాయ=రవాస్యములయొక గ, క్రమంబునక్ = వరుసచేత్క సకీలకంబు 

గాక =కీలకమయినయక్షుర విశేషము తోయహడ, సిద్ద... కారణంబు=చదువ 

క యేతనంతట నిద్ధించువాజ్మయముయొక్క్క_ (పా పీకి కారణంబు= హేతుభూత 

ము, వఐనయిమ్తహావిద్యక =అయినట్లి యీిగొప్పవిద్యను, ఎజింగికొనుము= తెలి 

సీక్రొనుము. 

క, ఆచారపరత వేకువ 

"లేచి పఠింపుము కుమారీ లేఖరభయిా 

(శ్రీ దింతామణిమం(తేము 

(పాచికి నభిముఖుఃడ వై శుభం బొడంగూడున్. 20 

టీ. కుమార లేఖర్ష భ = రాజకునారదేవేందా ! వేకున్ = తెల్ల వాటుజామున, 

లేచి= మేల్కని (పాచికిక = తూర్చుదిక్కునకు అఫిముఖుండ వె, అచారపర 

తక =నియమాస కి తో, ఈచిం తానణీ మంత ముక = ఈచిం తాముణిమంతే రా 

జయమును, పఠింపుము=జవీంపుము శుభంబు= మేలు, లేక, మంగళము. ఒజడంగూ 

డు? =కలుగును. 

తా. ఓనలరాజా ! నీవువేకననే లేచి తూర్పున కఖిముఖుండవె యీచిం 

తామణిమం[తము చేమముతో జపీంపుము. డానిసలన నీకు సమ సశుభంబులు 

గలుగును. 

శా.సర్యాంగీణ రసామృత స్తిమిత వాశ చావీచివాచస్పశుల్ 

గర్యోన్నద్ధ విరోధి రాకడుదధి వాశే గాంభీర్య కుంభోద్భవుల్ 

స్వ ర్వామాసదృశాంగ నాజనమనీస్సంచార పంచా స్తు లం 

తి ర్వాణుట్ నృపయస్మదీయ ముగుచిం$ తారత్న విద్యాధరుల్, 

ట్రీ. నృపజ ఓరి *జా | అస్మదీయము=మాసంబంధి, అగుచిం తారత్న విద్యా 
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ధరుల్ =అయినట్టి చిం తామణిమం[తము జపీంచువారు. సర్వాం... స్పతుల్ - 

సర్వాంగీణ=అంగ మంతిటన్కు అనంగాం (బత్యమ్షరమందుననుట్క, రసామృతజ 

అమృతవంటి రసము చేత,  స్టిమిత=తడీసియుయున్న, వాచానీచిజతరంగముల 

వంటి వాకులకు, వాచస్పతు” =బ్బవాస్పతివంటి వారును, గర్వ... దృవుల్ = 

గర్వజమదముభే, ఉఊన్నద్ధ= అతిశయించిన, విరోధిరాట్ = ళ్యతు రాజులనెడి, 

ఉదధి=సముదమందున్న, వాగ్రాంఖీర్య = వాక్కుల నెడి -గాంభీర్యమునకు , కుం 

భోద్భవుల్ =అగ స్తు గ్రని వంటి వారును అనలా నగన్తు్య్యుండు సము దజలమును 

(దావిశాంఫీర్య మును వెలిపుచ్చినట్లు చిం తామణగపాసకులును దమళ తువులవా 

కుల నవలీల ఖండించి వారి పాండిత్య ళాఘవమును వెలిపుచ్చలరని భావము. 

స్యర్వా... పంచాస్తులు-స్పర్పామా= దేవతా శ్రీ లతో, సదృళ= సమానలగ్కు అంగ 

నాజన= న్తీజన ముయొక్క_, మనస్సంచార =మనోన్ఫ త్రిక పంచాస్త్రలుజమన్మభు 

నివంకివారు, అంతే గ్వాణుల్ =వి ద్వాంసులును నగుదురని యభ్యాహారము. 

తా. ఓరాజా! మాయీోచిం తామణి మంత్రమును జపించినవారు రసభూ 

యిష్ట యులగు వాక్కులు పల్కు_టలో బృహస్పతి కనయగుదురు. అగస్తు సం 

డు సమ్ముదజలము పానము చేసినట్టు (పతివాదుల వాక్యముల నవలీల ఖండింప 

గల్లుదురు. దేవతా న్రీీనంటి క్రీ)లకు మనోనారుశై. పండితులై యుందురు. 

సీ, కబరికాభరమువై. $ గన్న గేదంగిపూ 
తేకుతో(గూడ చేళజేనిం బొంది 

లతిత కస్తూరి కా $ తిలక మధ్యంబున 

సాబగాందు ముత్యాల ? చుక్కనిలిపి 

కుదురునిండినమించి 3 గుబ్బ చన్ను లమిో(ద 

జిలుంగు దువ్వలున గం శ చెలయు. దొడిగి 

యచ్చ వెన్నెలచాయ శ నవఘళింపంగంజూాలు 

నిద్దంపు వెలిపట్టు శ నెజీక గట్టి 

తే, యంచకొదమల బూన్చిన  యరదమెక్కి.. 
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యుపనిషద్వీథి విహరించుశేచున్న నన్ను 
మహిత చింతామణీదివ్య$మం[తమూ రి, 
దల(ప సారస్వతం బయశేత్నమునం గలుగు. 22 
టీ, కబరి కాభరము పెల్ = కేశపాళముప్రై కన్నెగేదంగి పూ "టకు 

తోకొకూడక= లేతపన సని మొగలిపూవు దళ ముతోం గూడ, కేెటేనికొ=చం 

(దున్కి చెంవి= చెక్కి. అనలా గశపాథశమున( బచ్చ వెంగలిపూవు అకును 

జంవమామను దాల్సియనిభౌపము లలితి... మధ్యంబునక లలి తే= మనోవార 

మైన, కస్తూరి కాతిలక =క స్తూరిబొట్టుయొక్క, మధ్యంబునక =మధ్యభాగము 

నందు, సాబగు ఒందు=సుందరమైన, ము త్యాలచుక్క_ = ము త్యాలబొట్టును, 

నిలిపి= ఏర్పడ (జేసి, కుదురు =స్టానమున్సు, నిండన=నిం డెడునట్లు పిల్లన, మించు= 

కాంతీగల్క, గుబ్బ చన్నులమో6ద౯ =పాలిండ్ల పె, జిలుగు దువ్వలువ= సన్నని 

దుకూలంపు, కంచెలంయుక =జవికయుము, తొడిగి=ధరించి, అచ్చవెన్నెలచా 

యక్ జస్వచ్భమైన వెన్నెలరంగును, అపఘుళింపంగక =తిరస్క_రించుటకు, చా 

లు... నెలీక--చాలు= సమర్థ మైన, నిద్దంపు=మృదువై న, తెలిపట్టు నెలీక = తెల్ల 

నిపట్టువ_స్త్రమున్వు కట్టి=ధరించి - ఆ కా జం|దికకింశు మిక్కిలి తెల్లనైన 

పట్టువ స్త మును థరించియని భావము. అంచకొదమలక్ = లేం బాయముగల 

నాంసలను, పూన్చినయరదము=పూనిచినట్టి రథమును, ఎక్కి, ఉపనిప.ద్వీథిక్ = 

వేదాంతమార్లమందు, వివారించుచున్న నన్నుక్ = తిరుగుచున్నట్టి నన్నును 
“మహిత ...మూ ర్తిక్ =మహీతే =పూజ్భమైన, చింతామణీ = చిం తౌమణియను 

పేరుగల, దివ్య = దేవసంబంధియగు ,మం[తమూ రి =మం[త స్వరయాపమును, తేల(పక్ొ 

సృరించినచో, సారస్యతంబు=సమ _స్టవిద్యలును, ఆ పయత్న మునక =[పయత్న 

మక్కా లేకుండంగ నే కలుగుక్ =లఖించును. చింతామణి మంత్రము జవీంచు 

వారికి సమ స్పవిద్య లనాయాసముగా లభించునని భౌవము. 

తౌ. ఓనలరాజూ ! చాలచం[దుని పచ్చ మొగలి ఊకును "సథ పాశమున 

“ధరించి, కస్తూరీతిలక మును ము త్యాలబొట్టును బెట్టుకొని, గబ్బి గుబ్బల పె ఎక 

ను దుష్వలువనుదాల్చి, పండు వెన్నెలల నిరసీంప(జాలిన తె పట్టువ సయ 
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గతి వాంసలు లాగుచున్న రభంబు పై6 గూర్చుుండి వేదాంతమారమున( జరించు: 
లు రా ౧ 

చున్న నన్నా స్త రించినవానికి నపయత్నముగా సమ _స్తవిద్యలును లఫించును, 

క, ఎంతేజడు. డైన గానీ 

చింతామణిమం[ తరాజ $ శేవాపరుండ 

బెంతంబునం గవితొసి 

ద్ధాఎతరహస్యోపనిషదు] పొధ్యాయు? డగున్. 28: 

టీ. చిం...పరుండు--చింతౌమణి = చింతామణియను, మంతరాజ = 

గొప్ప నుంతముయొక్క_, సేవాపరు(డు = కొలువనాస కిగలవాండు ఎంత 

నస నల గానీ ఎంతే తెలివిలేనివా౭డైనను, అశ్చాంతంబునక్ = ఒక సంప 

త్సరముకడపట, కవితా... ఉ పాధ్యాయుండు--క వితా- క విత్వముయొక్క_ , సి 

ద్ధాంత-నిశ్చయములయొక్క_, రహస్య=రహస్యముల నెడి, ఉపనిషత్ = ధర్మ 

ములకు, ఆ పా ధ్యాయుడు= చె ప్పెడు వాడు, అగు౯. 

తౌ. మూఢు(డేనను నీ-దింతామణీ మంత్రమును జనించినచో నొకవత్సరము. 

లో నే పండితుండగును. 

ర ల గవితా 

వైడర్భి న నరేంద నీకు $ వశ మయ్యెను సూ 

రోోదయ వేళ జవింపు కృ 

తొదరమున నస్త్యదీయశేమగు మం(తంబున్. 24. 
టీ. నలేంద=ఓనల మహారాజా, సూరోశ్యదయవేశక = ప్రభాత సమయం 

బున, కృతాదరమునక్ = ఆస కీ తో_అస, వీయము=మాసంబంధి, అగు మం 
(తంబుక =అయిన మరం్మతేనూన్కు అనగా జింశామణి మం(తము ననుట్క 

జపింపు =జవీంపుము, నీకుక్ = ఆరీతినొనర్చునీకు, కవితా చదర్భిజకి విత్సమందలి 

కన్షసౌధ్యమగు వై దర్భియ'నెడిరీతి, వైదరగ్భినో లెక్ =దమయంతిన లె చే.వశమ. 

య్యెడు౯ = అలపడును-అ నలా 6 జింతౌామణి మం(తేము నుపా3ంచువారికిం గవి 

తము సులభ సాధ్యమని భ"పమ్ము 
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. ఆతా. ఓనలమవోరాజా |! (పాతఃకాలంబున నాదరముతో నీచింతామణి 

మంత్రమును జపీంచినచో వై దర్భివో లె నై దర్భీరీతియును వశమగును. 

వీ కలియుగం బందును + గా శీ రభూమిలో 

మత్ప్సీళమున ధరాశీనురు(డు పుట్టు 

పీతం డన శేశపాహియంక ౦బున 

నతడు మామల దేశ వ్యాఖ్య యెన 
గా 2): a 

తనభార్యయందు. జిం తామణీమం[తచిం 

తన ఫలంబుగ నొక్క_శేతనయు. గాంచు. 

గల్పించు నతని కాశీ కాశ వాగ్లోవి తా 

(శ్రీవార్థుం డనియెడు $ చిహ్ననంబు 
తే. వాని కీ కేకు విద్యలు $ వచ్చియుండు 

వాడు ఖండన కారుండు  వా(డు సుకవి 

కావ్యముఖమున వానిచే. 4 గలుగు నీకు 

నిర లం జె న సత్కీ రి * నివధరాజ. 25 
ఆశీ ఆవి 

టీ. కలియుగంబందును = కలియుగమందు, క్షా! రభూమిలోేక్ = కాశ్మీర 

"దేశములో, శేపాహీ యంశంబున = శే పాంశ చున, మత్పీఠ మునక =చింతావ ణీ ఫీఠ 

మున, ధ రామరు(డు=|బావాణు(డు, గడీహీరుండనలక్ = శ్రీహీరుడను పేర 

పుట్టుక =పుట్టణలడు, అకండు=(శీహీరుండు, చింతామణి మం, త్రచింతనఫ 

లంబుగ౯్ =చిం తామణి మంత్రమును జపించినందులకు ఫలమగునటు గా; మామ 

ల్ల దేవ్యాఖ్య=మామల్ల బేవియనుపేరుగలది, ఐనతీనఫార్యయందుక్ =అయినణేన 

సతియందు, ఒక _తనయుక్ష్ = ఒకకుమారుని, కాంచుక -కనంగగలండు, అతనికిక = 

ఆబాలునకు, తాక =స్వయముగా, ఆకాశవా 'గేవి=ఆశరీర వాణి, (శీవార్డుం 

డనియెడు చిహ్నానంబుక = [శ్రీహార్టుండ నెడి పేరును, కల్ఫ్పించుక్ = అనగా శ 

వార్గు(డని పేరు పెటును, వానికిక = ఆకీవార్డునకు, ఈశేడు విద్యలుజళ్లో . ..“అం 
త్న ౬ చ్చి Mm 

“గాని వేదా శ్చ త్నారో మీమాంసా న్వ్యాయవి స్పరః ! ధర్మ శా స్త్రంపురాణంచవి 
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అందితి=పొందితి, నిక్క-ముజ=నిజముు ఇదియాదిగాగ౯్ =ఇదిమొదలుగా, మా 

కరుణంజేని=మాదయ చేర, కామరూవీణీవి = నీకిష్టమగు రూపముకల దానవు, 

'ఆగుము. 

తా. ఓదమయంతీ ! పుణ్య న్రీలలో వన్నె కెక్కు నీకు పాతివ్రత్య ముచే నల 
పడనిది లేదు. దేవతీలమైన మేము మానవులకు/గనంబడి వరములియ్యకపోరాదు. 

కావున నిన్నె దిరించుదుష్టుండు భ స్మమగును. ఇంతియకాక నూ కొనురూసముల 

-గాంచి వెజంగుపడితివి గావున మాక్ళప చే నీ కిచ్చవచ్చురూపము గలుగు చుండును. 

వ. అనిపలికి పలుకుబోటియు హరికృవీటభవ శమన శంబరపతు 

లంబరమునకు జాంబూనద విమానారూఢు లై యెగసిరి సమ 

యసముతౌనంబునం (గందుకొను రాజనందనులయందియ ల 

లమొకపంబుతోడ ౫కబెరసి చేవదుందు భిధ్వానంబు 

రోదనీకువార౦బునం దీటుక క్రై విద్యాధరహ స్పము కృంబై న 

పుష్పవర్ష౦బు హర్షోత్కరక్షంబు నాపాదించె. అప్పుడు కల్యా 
ఇవిభనలలత్నీ పఠిష్థాసమానుం _ డగునిపధరాజు  నిజశిబిర 
(పతిష్థాసమానుండయ్యె దవుయంతలియు గ న్యాసహ సంబు 

గొల్వ నాత్మ మందిరంబునకుం జనియె ననంతరంబ. ౨౦ 

టీ. అని పలికి పలుకుబోటియు = సరస్వతియు, వారి... పతులు=వారి, 

ఇం దుండు, కృపీటభవజ=అగ్నియు, శమనజయముండు, శంబరపతులు =వపరుణు6 

డును, జాంబూనదవిమానారూఢులు = బంగారువిమానముల నెక్కి నవారు, 

అయినవా రై, అంబరంబునటక్ = ఆకసమునక్కు ఎగసీరి=ఐపోయిర్, జేపదుం 

దుఖిధ్వానంబు = దేవదుందుభుల మోత, సమయసముళ్ట్"నంబునక్ =ఒక్కుతిటి 

'లేచునెడ, (క్రందుకొను=వ్యాపించునట్లి, రాజనందనుల యందియల మొరపంబు 

తోడక౯ = రాజులయందెల చప్పుళ్లతో, గడ బెరసిజ ఏకీభవించి, రోదనీకువారం 

బుక్ =ఐభూనభోంత రాళ ంబును, దీటుక పైలా =నిండించను, విద్యాధరవా స్తము 

_కృంబు=విద్యాథ రులచే విడువ(బడినది, ఐనపువ్చవర్ష ౦బుజవినట్టిపూవులవాన, 
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వార్షోత్కర్జ ంబు = మిక్కు_టనుగుసంతసమును, ఆపాదించెక = చేసిను 

'అప్పుడు=ఆసమయమున, కల్యాణ... మానసుండు-- క ల్యాణ= వివానాముయొ 

క్క, విభవ=.వై భపమెడి, లక్ష్మీప్ర కిష్టా=లక్ష్మీయొక్క_ (పతిస్థ చేత, అసమా 

నుండు= సాటి లేనివాండు, అగునివధ రాజు= అయినట్లినలు(డు, నిజశివిర్యపతిష్టాస 

మానుండయ్యె--నిజశిబిర = తీనదండు లిడిసీ కరప, (పతి స్థా=ఊనికిని అసమా 

నుండు = గోరువాండు, అయ్యున్ , అనంగా నలుండును తనవిడిది కరు చేర 

గోర ననిఖెపము. క న్యాసవా[సంబుగొల్యక్ = వేయిమందికన్యకలు గొలుచు 

చుండ, దమయంతియుక్, ఆత ప చనియెక్ 

=పోయెను, అనంతరంబజతరువాత. 

మ. తమయంశం౦ బగు మేదినీకమణునిక్ $ ధాతికవిసర్ట్రించి యా 
యవ తాకఘుల్ గడువిన్న నై చసిరి ముశ కాంశ త్వఖేవంబునళ 

మమతాసంపద యెొట్టివో యెడనెడన్ $వ శాన నాంభోజ మె యె 

దమయంతిం గనుంగొంచునేంె విన తాంకత ర్యాణి కీవాణియున్. 

టీ, ఆయమృ తౌశుల్ = ఆముం దాగ్ని యముపరుణులు, తమయంశంబు =అన 

గా. “అస్తాభిగ్లోోక పాలా నాం మా తాఖి నిర తోన్ఫపణి అన్ను లోకపాలుర 

యంశేమయిన, మ్మేదినీరమణునిన్ ఇనలున్కి ధాతిన్ =భూమియందు, విసర్మించి 

=వపిడిచి, ముకాంళత్వఖేవంబునన్ =( దేవా) భాగ మునువిడు దు దుఃఖముతో -ఒక 

యపయపమును గోసి విడిచి భూమిని వదలిపోయినంత దుఃఖముతో ననుట, 

కడున్ =మిక్కి_లి, విన్న నె =చిన్నతనముగలవారై, పోయిరి. అనలా విన తొం 

తర్భాణి- వినత =భ క్లలైన, స దలుగరవగ్సు శీనాణియుక = 

సరస్వతియు, వ కాన నాంభోజయె -వ(క = పెడకు((దిప్పీన, ఆననాంభోజ=ముఖు 

పద్యముక'లది, వ=అయినదై ,ఎడ నెడక్ =మాటిమాటికి, దమయంతిక -కనుంగొో 

నుచుక్ =చూచుచు, ఏగ్గశా, పోయెను. మమ తాసంపద=తనవార నెడి యఖి 

మానసంపద, ఎట్రిదో=ఎటువంటిదో గదా? అనలా సరస్పతి దమయంతితో 

నొకటి రెండుదినము లున్నంతమ్మాతీమున నామె తనదని విడిచి యతిఠస్టముతో 
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“నేలను, దమయంతియెడ(గల (పేమచే మాటికిమాటికి వెనుక 6 దిరిగిచూచుచు- 

సరస్వతియు నేంగననిఖావము. 

తౌ. స్పష్టము. 

ఉ. మంచకవాటికాశిబిగ $ మధ్యమునందు ధనార్లి కోటికిం 

గాంచనవర్గ ము ల్లురిసెం $ గంఠ విలోలమధూకమాలికో 

దంచితు. డోపధీపతికుశలా గణి వంది జనంబులో విశే 

వంచి షప న వనశేశీలుర మిక్కి_లి గారవించుచున్. 81 

టీ. కంఠ...దంచితు(డు-కంఠ ఇ గళమందు, విలోల = చలించుచున్న, 

మధూక మాలికా = ఇస్పపూవులదండ చే, 'ఉదంచితుండు = (పకాళించువాండు, 

ఓపధథీపతికులా[ గణి= చం దవంశ రాజులలో నగ్గసరుండగు నలరాజా వందిజనం 

బులోక్ = క వారముచేయువారిలో, విశేషించి=వి స్తరించి, విదర్భజా_స్పవ 

వనళీలురక్  జదమయంతిని సో|[తముచేయువారిని, మిక్కిలి = అధికముగా, 

గారవించుచుక  =జబహుమానించుచు,అన౮గా నలుడు వందిమాగధులను గ రవిం 

"ననియు, నందులో దమయంతిని నుతించువారి కధికముగా గారవయుచేినని 

యు భానము. దీనిచే నలునకుం దమయంతి పైంగల (_పేమాతిశయము వెలువడు 

చున్నది. మంచక ..., మధ్యమునందుక్ ఉ=హముంచక వాటకా, మం చెలున్న,.లనాం 

దున్న, శిబిర=విడిపట్ట యొక్క, ముగు సంతకం నా కొ టకీక్ అధి 

మునుగోరుచున్న యాచకసమూవహామునక్రు, కాంచనపర్ద ముల్ = బంారుపద్ష ము 

లను, కురిసెక్ =కురియించను. అనగా యాచకుల కధికముగా ధనమొసంె 

నని భావము. 

తా. నలరాజు వందిజనమునకు బహునానములుగావించి యందులో దమ 

యంతిని నుతించినవారి కఢికముగా బహుమతులొాసంగి యాస్వయపర స్రలమున 

నున్న శిబిరములను జుట్టికొనియున్న యాచకుల కధికముగా ధనమొసంగను. 

వ. అప్పుడు గొంద అసూయాపరాయణు లై నరాజు లారాజ 

కుమ్మారుంజూచి చూపోపక “యత్యు చ్చ్రృయః పతన హేతు”. 
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వనెడువారు “నతిసర్ష(తగర్తి త” మృనెడువారును “కాము 

కస్యకుతోలబ్ఞా లజ యనువారును.“స సంగ మోవి పయోగాంత” 

యనువారునే యుండి రప్పుడు. 82 

టీ. అప్పుడు=దమయంతి నలునిపరించినప్పుడును - దేవతేలు నలదమయంతు 

లకు సరములొసంగినప్పుడునుు అసూయాపరాయణులు= పెఅవారిగుణములందు 

దోషోరోపణము చేయ నాస క్రిగలవారు, వనరాజులు, కొందటు, ఆరాచకు 

మారు =ఆనలుని చూడ, చూపోపకజచూడసహింపలేక, అనలా నలున 

కట్టియపూర్వ గారవమయును, దమయంతీ పా క్రియు. గల్లినందులకు సహింపలేని 

Sete అత్యు(చృయః=మిక్కి_ నిజ స త షక కాత హోతుకక మూ 

లము అచనెడువారునుజూచి సంపలేక త మమనంబును సమాధానపజలుచుకొనుటకు 

ఇంత శేయస్సు గలవాడు తప్పక కష్టములు పాలుగాక మానండనయు, దమకట్టి 

కష్ట్రపూర్వక మగు(శేయస్సు రాకపోవుటయే యుచిత మనియు మనంబును సమా 

ధానపటుచుకొనుచున్నా రు. “ఆతి... వారును-అతి= మిక్కిలి, సర్వ్య(తే=[ పతి 

దానియందును, గ ర్హితీంబు=నింద్యము, అనెడివారును = అనిపల్కు.చున్నవారు 

ను. అనలా నెందులోను నమితెత్సే ముండలహాడదని పెద్దలు ఇప్పుచున్నా రు. 

అట్టి యమితిత్వదోషము గలగారనముం దున్నదనియు, దానృశదోషమయుత 

మగుో మస్ఫక్క_ఆ లేదనియు. దలంచి యట్లు పలుకుచున్నారు. “కాముక 

స్య=కామాంధువకు, లజ్జ= *గ్ద; కుత౩= ఎక్కు_డిది. అనెడవారును అనలా నా 

రాజులు “ఛీ! ఈనలరాజు మిక్కిలి కాముకుడు. కామకునకు నీగుగలుట 

యరిదిగదా ! ఆతడు కాముకుండే కాకపోయిన నింతమంది రాజలోకము 

చూచుచుండగా నొకయువతిచే దండవేయించుకొన నా? అని యుడేశించి 

నలునికం కుం దామే (తపావంతులనియు యోగ్యులనియు. దలంచుకొనుచు 

నట్లుపల్కి_రని భావము. సంగ మోవి(సయోగశాంతః. సంగమః=కూడిక, లేక, 

పొందు ,వి పయోగాంతః= ఎడంయాయు టఅంతమందు (గలది, అ నెడివారును. అ 

నగా నారాజులు *-ఈనలుండు దమయంతిసంగమము లభించినదని సంతనీంచు 

చున్నాడు కాని తరువాత పచ్చువియోగ దుఃఖము నూహింపకున్నాలోడ 

శీర్ 



706 శృంగారగనై వధము [ప_శి8ి, 

యు సంగమము వియోగముతో ఇభాడివచ్చునని సెద్దలుచెప్పినవాక్యము నెలుం 

గకున్నాండగియు, మొవట నట్టి సంత్ సముగల్లి తర్వాత వియోగదుఃఖమొందు 

టకంశు నాసంగమకు లేక సోవుటమే యుచితమనియు, గాన నలునికం కు. 

దామే సుఖువంతులనియు( చలంచుకొనుచున్నారని భావము. వ, యుండిరి. 

ఇట్ల యశిష్ట వాక్య యులను బల్కు_చునుండి 5. ఆప్పుడు=ఆసమయ మున అని చె 

పద్యయుతో నన్నయకు. 

ఉ. నై షథు( డంతరంగమునశేనవ్వుచునుండు విరోధు లాడుదు 

ర్యాషణముల్ విని౯ా వినని* భంగి నదటిద విద్విపున పొ 
భె ట 1 

దోవఖుణాధిరోపణ మశేదోపతి. దెల్పుచు నుండుంగాన ద 

దూషణ మెపువిన్న (బరిశీతో షముంజెందు మనీషియాత్మి లోన్. 

టీ. "నె నె షధుండు=నలుండు, విరోధులు, శ తువులు=ఆడు దుర్భాహణముల్ , 

పలుకునట్టు దుర్వాక్య ములను, విని౯ వినని భంగిన=వినియు విననిరీతిగ నే, అంత 

రంగమునక =చి త్తమందు, నవ్వుచుండుక = సంత సించుచుండును, అదిఅట్టిద= 

అట్టిదే )నిద్వి... గోపణము-విద్విషత్ = శశ్రులయొక్క మృషా = ఆసర్యమను,దో 

Sa సేయ అధికోపణము=ఆరోపించుట, ఆదోషతేస్ ఆ 

దోషము లేక పోవుటను, తెల్పుచునుండును= = తేటపటుచుచుండును, కాన=అట్ల 

గుటచే, ముషి = విద్వాంసుండు, తద్దూపషుణము = ఆదూషణమును, ఎఫ్ఫు, వి 

న్నక =ఏసమయమున విన్నప్పటికిని ఆత్మలో౯ , పరితోవము = సంతినయు 

పొాందు౯ = చెందుచుండును్సు అనయగా విరోధులు తమయం దారోపించిన 

దోషములు తెమ్ము నిగోషులని లోక మునకు జూటుచుండును గాన పండితుడు 

దు రాలాపముల క సంతసించును గాని ఏిచారింప(డు. 

ఆ. 
జ్జ జ అ 

తా. స్పష్ట్రము--అలం. కం 985 న్యాసము 

క్ల, (కంచు లగురాదతన యులు 

వంచింపక యాడుదుర పశేవాదోకుల లో 
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గాంచు నృషాలుని మోాలన 

పంచ మహాోక బములునుశీబహుళము లయ్యొన్ | 84 

టె. (కిం చులు = అల్పులు, అగు రాజతేనయులు = అయిన రాజకుమారులు, వంచింప 

క= సంకోచమునొం౦ పక, ఆడుదుగపవాదో కలక =పలుకుచున్న దుష వాక్యము 

'అన్కు లోంగొంచుక్. = వినంబడకుండంబేయుచు, పంచమహాశబములును = ఢ 

క్మా-మృంస శాదులగు నెదు విధము లగుధ్ననులును, నృపాలునమోలక = 

నలరాజు నెదుట, బహుళ ములు, అయ్యెక్ =సుక్కు_టముగా వాయింపంబ డెను- 

అనంగా శుభ కా ర్యాదులందు( 'జెడువాక్య ములు వినణయబడకుండుటకును, తుమ్ము 

మొదలగు నశుభ సూనక ధ్వనులు వినంబడకుండుటకును మంగ శ్ర వాద్యఘాోే మము 

లను జేయించుచుందురు. అబ యిచ్చట నల రాజా శిబిర పవేశయాపశుభ కార్య 

మునందును మంగ శ వాశ్య ములు వామింపంబ డ. ఆధ్బనులు నీచులయిన రాజకు 

మారులు నలుఎంగార్స్చి పలుకుచున్నయనిస్ట్రవదన ములు వినంబడకుండ వ్యావీం చెను. 

లె, స్పష్ట యు. 

వ. ఇవ్విధంబున నిషధరాజు శిబిర౦బు (పవేకించె నట విదర్భము 
పావల భుండు. తర్ 

ఫషవ ము. 
శాలు 

వీ కారాంతికుల( బిల్సి శ కర్పూరసమ్మి శ 
లి : 4 

తాంబూల దానపూశర్యంబు గాంగ 

చాంబూన దాంబరశ సక్చందన౦బుల( 

బూజించి భూపాల 4 పుంగవుండు 
స ల్ అ » సర్వలతుణక లా సంపూర్ణ మె యుద 

యా సనిరోవమె శ యతిశయిలు 
౨ ఎ ౬ య 

శోభ నాంథశము మారు శ శోధించి చెప్పుండా 

యని పల్క_వారును 9 నట్టిలగ్న 
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తే, మరసి చేపట్టి యాసన్నశమయ్యె దేవ 
శుభముహూ _ర్తంబు కాలసంశేశుద్ది లెస్స 

ఆవి థి 
వీలువం బంపుము వేవేగ 4 వెండికొదుకు 

య 

ననిన నట్టల కాకంచు నా ప్తజనుల, 86 
a అవ 

టీ. భూపాలపుంగవుండు=విదర్భరాజు, "కార్లాంతికులక్ = సీద్ధాంతులను, 

పీల్చి; కర్పూర... ౫౦౫౯ -కర్నూర = పచ్చకప్పురమతో, సమ్మిశ=కూడిన, 
'తంబూలచాన= తొంబూలమునిచ్చుట్క ఫూర్వ్యంబుగాలక్ =ముందు గలుగున 

ట్టుగా, జాంబూనద ... బులక్ -జాంబూనద =బంగారము చేత, అంబర=వ న 

ములచేత, లేక బంగారుబటలచేతను,, | సక్ =ప్రహ్నమాలికల చేత, చందనంబు 
లు ) క ల 9 

లక్ =మం-చచిగంధముచేతను, పూజించి అనలూ ముందుగా. చాంబూలమి 

చ్చి వివ్వుట సుసర్లాది బహుమానముల నిచ్చి గారవించియని భౌఐము, మిడు, స 
వ ణి 

ర్వలక్ష ణక ళా సంపూర్ణ ము, ఐ=సమ స్తలక్షణసంపదల చే, సంపూర్ణ మై=నిండిన 

దయి, ఉదయా స్తసిగ్గోషమై=గురుశు కాది (గవాములయునయా సనుయాదు 

లగు దోషములతో రహితిమై, అతిశయిల్లుకో భ నాంశము= ఒప్పుచున్న శుభ ము 

హూ రధమును, శోధించి= విమర్శను చేని, ఇప్పు -ణా= తెలియంచేయుండీ, అని, 

పల్కు ౬౯ =అసి సఫీమం “జాపల్కు_ గా, వారును= అబీ గ్యోతీషి కులును, అ లగా 

ముక =_అటి భభమ హూారి మును, చేపటి = సంగహించిి లేక, ఆలోచించి, 
అలు _౧ డి (ల 

'దేప= ఓవిదర్భ రాజా, శుభ ముప * ర్తంబు = వివాహలగ్నము, ఆసన్నము, 

అయ్యక =మిక్కాలి సమిోవిం-చెను. శాలసం౦టురి అ కాల అరికుర్! లెస్ఫ=మిక్కి_లి 

బాగున్నది. సపెండ్లికొడుకక్ = పెండ్లికమారుండగునలున్సి చవేవేగ, పిలుసక్ 

ఆంపు(డు. అనినక్ =అనిపల్క (గా, అట్టు లెకాక =అప్లే చేసెదమని, అంచు, 

భీమరాజు, ఆ ప్పజనులక =తీన న్నేహితుల నని పెపద్యముతో నన్నయము. 

తా. ఫీమరాజు జె స్యెతిషుకులను బిలివించి ముందుగా. గర్బ్చూంపు తాంబూ 

లమిచ్చి, సువర్శాంబరాదుల నొసంగి గౌరవించి యుదయా స్తమయాది దోవ 

ములు లేక సమ స్తశుభలక్షణ సంశోభితమగు శుభలగ్నంబును శోధించి “చెప్ప 

వలయునని కోశిను. ఆంతేవారొక శుభ లగ్నము నాలోచించి భీమరాజుతో' 
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దేవా! శుభముహూా ర్రదాపయినదనియు, ముహూర్త మన్ని విధముల చేతను 

యుక్త ముణానున్నదనియుం. 'బెండ్లికొడుకు6 బిల్వంబంపుండనియు చెప్పిరి. అంత 

ఫీమ రాజు స్నేహితులను బంపి. 

వ. అంతె గుమారునిం దో దేర నియమించే నటమున్న కన్యాం 

త్యపుశంబున. 87 

ట్. స్పష్టము. 

తే, కునలయాడులు ముత్యాల చవిశలోన 
జలక మౌార్చిరి నిజకులాీ వార సర ణిం 

బసిండివీకంబునం దుంచి $ పద నయన 

జెలున మగుగన్నె రాక ము ఫే సేత్రి కిచ్చి. 38 

టీ. కుపల యాత్తంలు = క లుఎలవంటి నే తములు గల శ్రీలు, ముత్యాల చవికలో 

నక = మఘుష్య ములమండప ములో, పనిండిపీచంబువ౯ =బంగారు వీ(టటయందు, 

పద్మనయనవక =పద్మ యులవంటీ నేత్రములు గల దమయంతిని ఊంచిజకూర్చుం 

డంబెట్ట్ర చె: ౧వము= అంగ వమైనది,అగు గ న్నెరాక మ్లు= =గ న్నే రాకునండి యలుగు౫ల 

జ స ముగ బెతికిక , ఇచ్చి,నిజకులా చార సరణిక -నిజ=దమయంతియొక్క_ 

కులా చార సర ణిక =కులా చార సకారము గా, జలక మార్చిరి = స్నానము చేయిం 

-చఏ-అన లగా విదర్భపంశే మం దుదయించిన స్రీ లకు మంగళ స్నా నములు చేయిం 

చువస్పుడు గ న్నేరాకుపంటి యలుగుగల బాణము చేతికిచ్చునాచారము కలదు. 

"కాన చెలికత్తెలు దమయంతి కట్టికులా చార(పకారమున స్నానము చేయించిరి. 

లేక మంగళ స్నానము లాచరించునప్పుడు బాణముచేతి కిచ్చునాచారము సామా 

న్యముా క్ష([తియులలో “శరః శక్ష్యతియ యా (గావ్యూః” అను పచనముచొప్పు 

నం గలదు. అస్పుడు త్ష(తియకులాచార (పకారముగా నని చెప్పవలయును. 

తా. దానీజనయు ముత్యాలమండపములో బంగారు వీట పె దమయంతిని 

గూర్చుండంబెప్టై గస్పె రాకువంటి బాణ మును జేతికిచ్చి కులాచార ప కారముశా 

స్నాన మాడించిరి. 
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తే. గంధజలపూరితంబు Gl $ ములముఖుల 

కరములం దున్నమణి హేమశేకలశములకు 

జెలువ నుగుభీమగన్యచశన్నులకు నొ డి 

దాన్యమున నీళ్తుమోచుచంశదంబు గలిగె. 39 

టీ. ౫౦ధజలఫూరతంబులు - గంధజల= చందనపు నీటీచేత, పూరితేంబులు= 

క నిండింపంబడిన వి, ని=అగునట్టి లేక ఐన కమలముఖుల=చెలిక తియలయొక్క, 

కరములందు=నా సగులందు, ఉన్న మణి హేమకలశ ములకుక్ = ఉన్న ట్లిమణి 

మయములగు బంగారు గిండులకు, చెలువము = సొగానవి, అగుఖీమ3'న్య=అ 

యినట్టి దమయంతియొక్క_, చన్నులకక = పాలిండ్లకు ఓడి = వీగిపోయి, 

చాస్యమునక్ = దాసవృ త్రితో, నీళ్ళుమోచుచందంబుక్ = నీళ్గుమోచికొనురీతి, 

కలిగ౯ =అచ్బెను, అనగా గంధజలములతో నిండియున్న బంగారుకలశము 

లను దమయంతిచన్నా ల క్రోడియే యీనీళ్టుమోచికొనంగ చా లేకున్న నీళ్లు మోన 

"నేల? అని కవి యు( ్పేక్షీంచినాండు. 

తా. ఇలులు పరిమళమిళితములగు జలములతో నిండినబంగారుకిలశము. 

ల గొని దమయంతికి జలకమార్పనచ్చిరి. అలం. ఆ త్చేక్ష. 

గీ. చెలువ వినివృ తృసలిలాభిశ+ పే. చనయును 
జం[ దికా పాండుపరిధానశ శాలినియ ను 

నగుచు వర్దాశరత్తుల $ యంతరమున 

నొప్పుసంధ్యాధి దేవత $ కుద్ది యమ. 40 

టీ. శలుప=దమయంతి, వినిన్ఫ త్ర సలిలాభి షే చనయును_వినిప్ఫ గజ నెజునే 

ర్పంబడిన సలిలాభిషేచనయును=జలస్నా నయ గలదియని దమమయంతీ పరము 

వాసర యుణానల చు కు[రియుటగలది యని సంధ్యాధిదేపతా పరము, చండికా... 

శాలినియును-చండికొ= వెన్నెలవలె, పొండు= తెల్లనిపరిధాన=వస్త్ర ముచే ళా 

లినియును=[పకాళించునది యని దమయంతీ పరముగా వెన్నెలయ నెడు తెల్లని 

వలుసచే నొప్పుచున్నది యని సంధ్యాధిరేవతాపరముగా, అగుచు, పర్షాశరత్తుల 
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యంతరమునక్ =పర్జూకాల థర త్కాాలములయొక్క_ మధ్యమందు, ఒప్పుసంధ్యా 

ధిదేపతకుక =ఒప్పుచున్న సంధ్యాకాలదేపతకు,ఉ ద్ది = సాటి అయ్యెక , అనలా 

సర్షాకాలము నీటిని సర్పి ంచుచుండును.శర త్కాలము వందకాంతులచే మిక్కిలి 

(పకాళించుచుండును. ఈనర్షా శర త్కాాల ములకు మధ్యమున నున్న దినముల 

యొక్క సంధ్యా కాలము వారిబిందుఫూరితీమును చందికావిరాజితీోము నై 

యుండును. స్నానముచేసి పరిశుభవస్తకును ధరించిన ధమయంతి వర్తాకాల 
- ఎ 

శరత్కాల సం ధ్యాధి దేపతప లె నుండే నని భి "వము. 

తా. మంగళ స్నానము చేసి చందికనలెం బరిశభ మయినప వ్రకు ధరించి 

న దమయంతి వ చ్రపరిధానమ నకు బూర యు వచ్చా కాలసం ధ్యాధి దేవతవ లెను, 

దదనంతరము శర త్కాల సంధ్యాధి దేవతప లెను (బకాశించెను. అలం. ఉపమ. 

క, సమధిక'చానుర నిర్ణయ 

సముపారి తవివులకీ ర$నౌ కికముకా 
ద ఎవి — య 

నముదయశథశం౦క ఘటించెం 

గమలాననచికుర వారి 15 ఇకోరక ముల్. 41 

టీ. కమలానన చికురవారిక ణకోరకముల్ -కమలానన =పద్యముపంటి "ముఖ 

ము గలదమయం తియొక్క, చికర=తేల వెండుకలందున్న, వారిక ణకోరకమ ల్ 

=పూ మొగ్గల బోలు నుదక కణములు, సమధిక...శంకక -సమధిక= అధికమగు 

నట్టిదియు, చామరనిర్టయణ చామర ముల జయించుట చేత , సముపారక్టితీ= సంపా 

దింపంబడినదియునగు, విమల=నిష్కు_ళ ౦కమగు, కీ ర్రి=కీ రియ నెడు, ఛా క్క 

ముకాసముదయజ ముత్య మల సమూవాములనెడి, శంకర =సం దేహమును, ఘటిం 

చెక్ =కూర్చెను. అనయా దమయంతి కేశపాళశమువలన జాఆం నుదక బిందు వులు 

ముత్యేములవ లె నుండుటచే చామరములజయించీ యాశేశపాళము సంపాదిం 

చిన ముకాఫలసముదయముపంటి క్ర ర్తులే యివియని యు చ్పేక్షీంచె. అలం. 

రూపకాతిశయో క్లీమాల యగును లేక్ష.. 

క. నునుటాత మెజు(గు వెట్టిన 
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కశకళలాకయునుబో ల6 శ గన్నియ యొవ్పె౯- 

దను వగుతేడి యుత్తునుణుం 

గున నొయ్యన మేలితడి యిశీగుర్పంగ నొ తక్. 492 

టీ. కన్నియఆనమయంతి, తేనువు= సన్న నిది, అగుతడియొళ్తు మణుంగునక 

=అయినట్టి తడి యొత్తుకొ చెడి సృస్త్రయుచే, ఒయ్యనల్ = మెల్లగా, మే”తడి=శ 

రీరమందున్న తడి, ఇగుర్పంగ౯ =పోవు ట్లుగా ఒ త్రక =తుడువలా, నునుతా 

తకొ=5ున్న )శాణ బినందు, మెటు(గు వెటినక నకళలాకయునుబో లెక = సం 

ఘర్ష ఇచేని పూర్చముకం కే నధికి ముగాం (బకాళించునట్లు మెఆుంగు పెట్టిన 

బంగారుకణికవలె, ఒ ప్పెక్ =(పకాళిం-చఎుు అనగా దమయంతి శరీరము బం 

-గారుక ణికవ గౌళ, దడియొత్తుకొనువస్తము సాగణాతిపలెను వెలయుచుండె నని 

యర యు: కాణసంథుగ్గ ణముపలన బం గారుకతికకు6 -గాంతి హెచ్చినట్టు 

తిడియొత్తుకొ నెడి వ స్రఫుసంభుర్ష ణ బుచే “మయంతిశరీర మధిక ముగా (బకా 

శించెనని భావము. 

తా. స్పష్టము అలం. ఉపమ. 

ఉ. mee? ee గళెంకిములేని వె (డి య 

భ్యాసముచే సెనేని య గుశీనపు en గంధసారచ 

ర్వాసుకభీకృతెం బగుచుం $ చారుతటిల్ల తకామశల్లి శా 

భాసు5 వర్ణ మైననరశే పాలతినూభవ దేహయస్షిః 48 

టీ. కళంకము=మాలిన్యము, లే పెండి= లేనట్టి బంగారన్సు ేతకీదళీము ఐం 
కక ఇ మొగలి) *వునొద్ద, వాసా =పరిమళ మును ), అభ్య్యాసము=సంపాదించుటను, 

చే సె నేనియం౯ = చేసెయెడల, అప్పు, గంధ సారఇర్బాసురఫీకృతంబు - గంధ 
సార=మంచిగంధ ముయొక్క_, దశ్చా= =పూంత చేత, సురఫీకృత ంబగుచు=పరిమ 

భింపంబడుచు )చారుశేటిల్లతి కామళల్లి కాభాసురవర్ల ము- చారు=సుందరమైన, తటి 

ల్లతి కామతల్లి కా = = గేష్థమెనతీలవంటిమెజుపువ లెను, భాసుర= (ప కాశించువర్ల 

ముజకాంతిగలది, ఐననరపాలతనూ భవ దేవాయపి తోరా =వినట్టి దమయంతియో 
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క్క_ సన్ననగు బేవాముతో - అనంగా కృశాంగముతో, సమానమ్యు అగును 
అభూతో పమ అలంకారము. 

తా. పరిమళించుచు. (బకాళించున్నయా దమయంతి దేహమునకు. బరిమళ 

ము లేక (ప్రకాశించు బంగారము మొగలిపువ్వు కడవాసన గడించికొనిన 

సాటి యగును. 

వ. తదనతరంబ కనక వేది కాంతరంబునం బసిండివీళమున నునిచి 

(పతి పతీకంబును (బతికర్శ నిర్గాణకర్య ఠం బై నసె రం(ధికా 

జనం బప్వురం(ధీ రత్నంబుం (బయత్నే ౦బున నల౦కరింపం దొ 

ఆంగ. అం దొకముద్దియ మదనాంధ కారపటారంభ ణఅతంతు 

సంతతి తతత అటో నధివాసభూ పఘామంబొనంగౌ. 

ఒక్కయలి వేణి వెన్నెటివేశివె నగయుచున్న ఘూపధూమాం 

కురంబు గనుంగొని కుటిలక చ చృటా భాంతి గానగోళ్ళ దు 

వ్యంబోయిన( జెలులు నప్వరి. ఒక్క_యిందువదన గళందక న్యు 

కాభంగ ఛభంగురంబై న నెజీదుజుమునం జెంగలువలు దుజీమె. 

ఒక్క_కుటిలాలకి లలాటపట్టంబునం గేశాంబుదవిద్యుదండం 

బుగాం బసిండి పట్టంబు గ్ల, ఒక ్క-నరవర్తి ని చూర్తాలకంబుల 

నునీలక జ్ఞలంబులకు దీప బా్యలంబుగా మనళశ్శిలాచ్చిత! కంబు 

నొసల మ్ త్తించె.ఒక్కతనర్దింగి యనంగలీలావ శంబున నవాం 

గ వాంగణంబునకు నిగుడు! నీవికానీఎమణులకుం గిరణకంద 

లిక లనునం జేహూంబు నాఫాదింసం జాలునట్లుగా నీలాంజన చే 

ఖలు వాలారుంగలికికన్ను లకొలుకులు వెడలందీర్చె. ఒక్క. 

బోటి తొటంక మణి మహఃకలాసంబు లను మరుపలాశకును 

మచాపంబులకు దూపుబుంబో లెనిందీవ రావతం౦ంసంబులు చె 

వలం బొందుపజి చె.ఒక్క_విలాసినినాసాతిల పసూనంబు నం 
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(బసూనశరగుళికాశరంబునుం బోని ముక్తాఫలకలాపంబు౯- 

దాపించె.ఒక్క_నితేంబిని యధరబింబంబున యావక ౦బమచ్చె. 

ఒక్క_క లక ౦0ఠకంఠి క ౦ఠక ౦దలిక యందు.గంటసరి. దొడిగె. ఒ. 

క్క్యయెలనాగ వమోజభాగంబునం బద్మ రాగ పదక౦బు( బదిల 

పకిచె. ఒక్క_ లేరు హేమమయ వినూత్నిరత్న మేఖలాదా 
మంబు జఘననీమంబునం గై. ఒక్కపూ-బోణి వై డియంది: 

యలు చరణారవిందంబులం దమర్చె.ఒక్క_మ త్త కాశిని యడు. 
గు నెతములం (గొ త్తలత్తుక వా త్తించె.మతియు సాంగోపాం. 

గంబుగా. (బత్యంగంబునంగనలు ము త్వాలజల్లీ చెండరంపు( 

జేరుచుక్క_ ,చిన్ని పూ టేకులు, పాలిక లు, మకరికాప(తిభంగం 

బులు హోారంబులు౦, గేయూరం౦బులుం, గంకణంబులు, మద్ది 

యలు, విర మద్దియలు, పాయవట్టంబు లాదిగా6. గలయలంకా” 

రంబుల నలంక రించిరి. ఇవ్విభూషణంబుల చేత, భాగ్యంబు చేత. 

నీతియు, ధర్మంబు చేత విభాతియు, వితరణంబు చేతి విఖ్యాతి: 

యుంబో లె, నన్నాతి యతిశయిలై నయ్యవసరంబున,. శక 

టీ. తదనంతరంబు +అ = మంగళ స్నానము చేయించి తడియొ త్రినవిమృట, 

కనక వేదికాంతగంబువక్ =బంగారుటరుంగుయొక్క_ నజిమిభాగ మున ఊని-చి= 

దమయంతిని గూర్చుండంబెట్టి, (ప్రతి పతీకంబును = (ప్రక్యేషయనంబును, (పతి 

కర్మ...కర్మఠంబుప్రతికర=అలంకరించుటను, నిరాణ = చేయుటయందు, 

అనలా నలుకరించుటయం దనుట్క కర్మథంబు= నేర్పు గలది, ఐన-సెరంధికా 

జనంబు=అమునజ్రపరిచారి కాజరయు, అప్పురం(థ్రరత్నంబుక = ఆదమయంతిని, 

(పయక్నంబునక్, అలంకరింపక లోొడంగక =ఆంంకరింపమొదలి డె. అందు=. 

ఆయలంకరించుటలో, ఒకముద్దియ, మదన,..తతి-మదచాంధ కార'= "కామారా 

ధకారమనెడి, పట=వ స్త మును, ఆరంభణ= చేయుటకు దగిన,తంతు = దారము 

లయొక్క_, సంతతీ= సమావామయినది, అగుకుంతే లమంజరికి్ = అయినట్టి కేశ 
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పాశమునకు అధివాసధూపథధూనుంబు = అధికపరిమళ ముగల గంధ దవ్యభాప. 

ములను, ఒసంగ౯్ ,ఒక్కొ_యలి వేణి, సెన్నెలివేణిసె=పెస్టకేశపాశముమె, ఎగ 

యుచున్న ధూపధూమాంకురంబుక = _పెకిటోవుచున్న ఘూపపుయబొగను, కనుం. 

గొని, కుటిలక చచ్చటా(ఫాంతిక్ =పంకరవేయిన తిల వెం డుకలసమూవా మను 

(ఖభాంతితో, క్రొనగోళ్లక్, దువ్వక , పోయినక్ =దువ్వయత్నింపలా, వెలు. 

లు=లఅచ్బటి న్రీ)లు, నవ్విరి= దొనిమూఢత్వమును జూచి ని కొనిరి, ఒక్కొ-యిం 

దుపదన్క కళింద... భంగురంబు - కళిందకన్యకా = యమునానదియొక్క, 

భంగజతరంగళులవలె, భంగురంబు = షృక్రమయినది, ఐననెణిదురమున్, 

అయినట్టి మనోవారమగు శేశపాళశ ఘునందు, చెంగలువలు = చెంగల్వ పూవులను, 

తులిమె=అలంకరించె. ఒక్క_కుటిలాలక, లలాటపట్రంబునళ =నుదుటి యందు? 

"కేశాంబుదవిద్యుద్దండంబుగాక = కేశ ములనెడి చేఘమునకు మెజఫుదీ వియ య. 

గునట్టుగా, పనీండిపట్టంబు=బంగారు కును, క శుక ,ఒక్కు_వరప్ళాని, చూ 

ర్లాలకంబులు=న క్ర ములగు ముంగురులు, అను నీలక్ఞాలంబులకు=అెడి నల్లని కా* 

టాక లకు, దీపజ్వాలంబుగా= దీపశిఖ యగునట్టుగా, మనళ్శిలాచి తకంబు=మణీి 

నీల యనుదవ్యముతో నై న బొట్టునునొసలక్ = ఫాలమునందు, వాత్తించెక = 

'చేర్చిను. అనగా న్తీలు కాటుక చేయుటకు దీపము పెట్టి దాని నినుపెటకు 

తో మూయుదురు. అట్లు చేసన కొంతనేపటి కాదీపప్రుపొగ యాటకునకం. 

టుకొని కాటుక యగును. ఇకాడ దమయంతి నుదుటం బెట్టన మనశ్శిలాసం, 

బంధియగు నెజ్బనిబొట్టు ద్పీపజ్వాలప లెను, దమయంతి ముంగురులు పె ఆకు 

నంటుకొనియున్న కాటుకపలెన సకాళించుచుం డెనని ఫావను. ఒక్క_తన్వంగి,. 

అనంగలీలావళంబునక్ =మన్నథవిలాసముల కథీనములగుటచే, అపాంగ్య పాం: 

గణంబులకుక్ =కడకన్న లకు, నిగుడుకనీనికానీలమణులకుక్ =(పసరించుచున్న 

నల్ల [గుడ్ల నెడి యిం[ద్రనీలరత్న ములకు, కిరణకందళికలు = కిరణాంకుర ములు 

ఆను సందేవాంబు = అనునట్టి సంశయమును, ఆపా3ంప£ె= చేయుటకు, చాలున్ 

అట్టుగాక్ = సమర్ ములగునుణా; నీలాంజన రేఖలు = నల్లనికాటుక గీతలు, 

వాలారుంగలికికన్ను€ కొలుకులు-వాలారుక్ = వాడిర్దైనవియు, క'లికి=మనో 
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వారములై సవియు, నగుకన్నులకొలుకులు , వెడలక , తీర్నె=దిద్లెను అనగా 
a లు టి 

నీలాంజన రేఖలు దమయంతికనీనికలనెడి యిందనీలమణులకాంతు లనెడి 

(థొంతిని గల్పీంచుచున్న వని భాసము. ఒక్క_బోటి, తాటంక...కలాపంబు- 

తాటంక =కర్ణ భూవణములం దున ) మణి=రత్నములయొక్క_, మవాః= కాం 

తులయొక్క._,క లాపంబు= సమూవాము, అగుమరు పలాశకుసుమచాపంబునకుక్ = 

' అయినట్టిమన్న భునియొక్క_ మోదుగుపూవనెడి చాపమునక్రు తూప్రులంబోని= 

బాణములవ కానున్న, ఇంపీవరావతంసంబులు = నల్ల (లువల నెడి యలంకారం 

బులు ెవులక్, పొందుపశిచెక, అశకంశా నొక చలిక తె దమయంతిచెవు 

లందు "రెంషునల్ల ౮లువఫూ వుల నుంపంగా నవి యాకు బాణ ములవటె నొప్పు 

చున్నవని భౌపము. ఒక్కా_విలానిన్సి నాసాతిలపనూనంబునక్ = నువ్వుపువ్వు 

పంటి నాసికయంము, [పసూశళరగుళికాశరంబును = మస గ, గునియుండ బాణ 

మును పోనిషి కా ఫలక లాపంబుక = పోలుచున్న ముత్యమ ె డి యలంకార 

మును తౌసీం? = చేర్చెను. అశలా ముక్కునకు ముక్కఅ బేర్చెనని భావము. 

'ఒక్కనితంబిని, అధరబింబంబువక = అధరోసన్ట మునందు, యావకం౦బుక =లతు 
జీల 

కను అమర్చె౯ = బెర్చెను, ఒక్క-కలకంరఠకంగి, కంధకందళికయందుక = మో 

ముపలి మృదుపమున కంఠమందు కెంటసరిక = తొడిగల్ _ వేసెను, 

ఒక్కు_యెల నాగ, వక 'సంబునక = _స్టనపార్మ (ములందు, పద్శరాగపద 

కెంబుక = సవ రాగమయమయివపతేకమునూ పదిలపజీచకా = చేర్చెను, 

ఒక్క... లేవు పౌనమమయ మేఖలాదామంబుక్ = స గ వికారమయిన మొల 

(తాటిని జఘననీమంబుక౯" = జమఘక(పదేశ మున, కుక, ఒక్కపూయబో 

ణి, మెండయంది మలు = బంగారపుటం దెలు, చరణారవింవంబుుక్ = పాద 

పద ములందుు అమర్చెఃం -ఒక్క_మ తకాళిన్సి అడుగునె తములక్ =పాద 
జాలీ వాటి అటి + 

ములందు, [కొ తీలతుకి =నూతేనమెన లతుకను లేక పారాణిని, వా తించెకా, 
(వ 0 6౬ వాతి అనీ 

మణియు, సాంగోపాం౫ ౦బు గాక =పూర్గ్ణ ముగా, (పత్యంగంబులక = (పత్య 

వయసములందునుు అంగనలు, ము త్యాలజల్నీ ఇము త్యాలకొప్పువల, చెందిరముజ 

చేరుచుక్క_=సిందూరపు పాపటబొబ్లును _ చిన్నా పూటేపలు =అకునటి యొక 
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యలంకారవి శేషము. బాలికలు = బొగడలు, లేకక మలు, దుద్దులుమొదలగు 

నవి. మకరి కాప తభంగంబులు=-మకా ౦" కారము లగుషతరవనలు హారంబులు, 

శేరయూర ములు= బాహుపురులు, కంకణంబులు=కడియములు, మద్దియలు, వీర 

మద్ది యలు= కాలిబొటనవేళ్ళమ క్వైలు, పాయనసట్రంబులు= అం చెలు, ఆనిగాక్ = 

-వొంవలగునవి, కలయలంకారములక =కలయట్లీ యలంకారముల బె, అలంక రిం 

చిరి, ఇవ్చిభూషుణంబుల చేతక్ = ఈయలంకారముల చే, అన్నాతీ=ఆనమయం 

తి, భాగ్యంబు చేళక =ఐళ్వర్యము చే, నీతీయు, ధగ్భంబు చెత, భూతియు = 

సంపదయు, వితరణంబు చేతల = ఈవిచే, విఖ్యాతియుంబో లెక =_పసస్థయున 

లె, అతిశయిల్లెక్ =(పకాళిం-చను. అయ్యవసరంబునక , అ “పెపట్బుయుతో 

నన్నయము. 

ఉ. అంతిర మెట్టిదో యని నిశజాస్యముతోం. (బకివెట్టి రోహిణీ 
కాంతుం బకీక సేయుటకుంశేగా నటు పట్టినభంగి నీల న 
య్యింతిధరిం చెభూషణము $ లెల్ల వహీంచినయంతేమో(డ శు 

ద్రాంత వధూటియొక [- గో వఫోయంబుననిచ్చిన మించుటదమున్ . 

ట్, అయ్యింతి =ఆదమయంతి , భూవణము గౌల్లక = అలం కారములన్నియు, 

వపహాంచినయంతమింద€౯ = ధరించినస రువాతి, స , ఒప తె=ఐ ఒక 

యంత;పురదాసి, (పీయంబునక = వేడ్కతో, ఇచ్చిన, నుంచుటద్ద ముక్ = 

ప్రకాశించుచున్న యద్ద మును లీల౯ =విలాస ముతో, ని నిజాస్యముతోక- Hs 

నముతో, రోహిణీకాంతుక౯ =చందుని, (సతి వెట్టి = (పతినిధిగాంజేసి, ఆంత 

రము=తీనవదనమునకును జం[దునకునుగల తారతమ్యము, ఎట్టిదో = ఎటువంటి 

దోయన్సి పరీక్ష చేయుటకుం గాక =పరీక్షీంచునమి త్రమ్కు ఆటుపట్టినభంగిక = 

ఆరీతిపట్టుకొన్న దేమోయనునట్లు, ధరించెలా, అనలా, దమయంతిచేతం బట్టిన 

యద్ద ము-దమయంతి నిజవదనదం[దముల తారతమ్యము చూచుటకయి తనే 

తితోంబట్టుకొన్న చందునివలెం (బకాళించుచున్ననని భావము, అలంకరించు 

కొన్న వీమట నద్దమునుచూచుకొనుట వాడుక యైయున్న ది. ఆవాడుక చొప్పున 

దమయంతి న్వీయాలంకార సౌందర్యము చూచుట కద్దముప క్రైనని ఫలి తార్థము, 
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తౌ. ఆదమయంతి సమస్తాలంకరమ్ములును ధరించుకొన్న వీమ్షటం దనయ 

తఃపురపరిచారిక్ వేడ్క_తో నిచ్చిన మించుటద్ద మును. నిలాసముతో ధరించ. 

ఆబు ధరించినయద్దము దమయంతి తేనవదనమునకుం జంచుండు సాటి యగునే 

మోంునియెంచి రెండింట తౌరగమ్యు మును బరీక్షింప నెంచి 'చేతితోయబట్టుకొన్న 

చం దబింబముప లె (బకాశిం-చను. అలం. ఉత్చేంక్ష. 

తే, నవ చతుక్వధశృంగార $ మవధరించి 
యమృహో దేవివి! (ప న 

సం తప వేదనతో $$ సరగ జేసి 

మోడు లెత్తి ఫాలంబు ఫ$ మోపి ( ముక్కె. 46 

టీ. అమహాదేవి= ఆదమయంతి, నద,...శృంగారము-నః క్రొ తగా చతు 

ర్విధ=నాజ్లువిధములగు శృంగారము= సౌందర్యమును అవధ౭౦చి=న్వీకరించిి 

విపపుణ్యాంగ నలకు. = ఖమ కమ న్తీలక్రు సరగ౯ = ఒప్పునట్టుగా, 

వేడ్క_రోల i సకలపూజలును = సమ _సమగుపూజలును, చేని, మోడ్పు కేలు= 

అంజలిని ఎత్తి, ఫాలంబుక = ఫాలతీలమందు, మోపి=ఆంచిి (మొక్క్యెక = 

నమస్క_౫౦ వెను. 

తా. ఇట్లు దమయంతి [కొత్తగా నాళ్లువిధములగు శృంగారమును న్వీక 

రించి పుణ్యు రాండగు వప మ. వేడ్క_తో, నొప్పునట్లుగా సమ సవిథ 

ములగు ఫూజలను "గావించి ది నోసలిపట్టి నొసట జేర్చి, నమస్క_రిం-చెను. 

.ఉ. అంతర మొప్ప వ ene భాంధన భూమి పాలకు 

ద్ధాంతినితంబినీనివహ $ మప పణామ మొనర్చె భీమభూ 

శాంతునికూర్తి క న్యక కుం శ 'గాతుకభూపణభూపీ. తాంగి క్ర 

త్యంతరుణత్కి )యారవణ స్ట హాటక నూపుర పారిహార్య మై. 47 

ట్, ఆళ్ల = విపాంగనలకు నమస్కారము చేసి నిలిచినశరువాత్త 

శోభన, అనంతు శోభ న= =వి వావామహోత్సపనిమి గము, సమాగత=వచ్చిన, 

చాంధవ=బంధువులయిన, భూమిపాొల= రాజులయొక్క శుద్ధాంతనితంబినీనివ 
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పాము=అంతఃఫుర క్రీ) సమావాము,అంతేరయు= సమయము, ఒప్పర =ఒప్పునట్లు, 

ఆర్వేంతే, ..హార్యమై, ఆత్యంత =మిక్కి_లి, రుణత్కి)యా = రుణత్కారము 

చేత,రవణ= మొరయంచున్న , హాటక =కనక వికారమైన, నూఫుర =అం దెలును, 

పారిహార్యము ఐ=బంగారుసూడి గాజులునుగలవా రె, అవ6గా సతర రాజ న్రీ ఏలు 

దమయంతికి నమస్క_రించుదున్నప్పుడు వారి నూపురములున్కు "గాజులును 

మిక్కలి యుణ త్క్యారముల జేసెనసిభౌవఐము. కౌతుక భూపషణభూపి. తాంగికిక 

అయం క. మయినయలంకారముల చే నలంకృతీయగు శరీరము గల, సీమ 

భూకాంతుని కూరి క న్యకుక =దమ యంతిక్కి (ప్రణామము ఒనర్చెక్ = చేసెను. 

తా. వివాహమహోత్సవ ఘునకువచ్చిన రాజ నీలు సదుయా శుగుణయు గా 

వచ్చి తేమకూపురములును గాజులును రుణ త్కాారములను వెలువరించునట్లు గా 

నలంక్భాతి యగుదమయంతికి (మొక్కి_రి. 

వ. అట కుమారుండును మంగ ళాభి పే. కానంతగంబ యాకల్పక 

ల్పనాశిల్ప పారగ లగు పొథాంగ నాజనంబులవలన వివా 

హోోేచితం బగుళ్ళంగారం బంగీకరిం చె నప్పుడు. 48 

టీ. అట = శివీరమందు, కుమారుండును= నలు(డున్కు మంగళాఖి షేకానం 

తరంబ=మంగ ళీ స్నానమెనతోడ నే, ఆక ల్బకల్పనాశిల్బపార గులు - ఆకల 

అలంకార గుయొక్కు, కల ్ పనాశిల్ప=కల్పనావ్యాబార ముయొక్క్క_, పారగలు= 

గటునెందెనవారలు, అంగా ననేకరీతుల నలంకరింప నేర్తు రనుట. అగు 

(పాథాంగనాజనంబులవలన = అగునట్ట (పౌఢలగు న్రీ)లవఐలన, వివాహోచి 

తంబు, వివావాయునకుం దగినదె, అగుశ్ళంగారంబు=అగునట్లి యలంకారమును , 

"అంగీక రం"చెక=కై కొ నెను. అస్పుడు=ఆసమయమున, అని మిందిపద్య ముతో 

నన్నయ ము. మంగళ స్నాన మాచరించిన వెనుక నొక్కా-కనిముసమున క నేకభం 

గుల బుద్లిచాతురి చే నలంకరింపంలుగు (పౌథాంగనలు వివావామునకుం. వగున 

లంకారముతో నలు నలంకరించి రని భావము. 

తే, అభిన వూచిత తాలవృంశ తానిలమున 

నల్లన ల్లనం దడి యార్సి శ యతివ యో ర్రు 
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ఛారుణీనాయకుని కేశ + భారమునకు 
నగరుధూపాధివాసనం  బాచరిం చె. 49 

టీ. అతివ యోర్తు=ఒకయంగన, ఆభినవోచిత తాలవృం తౌ! లమునక -అభి 

నవ=నూతనమై, ఉచిత =తీగినట్టి, తాలవృంఠ =వీపనఅన(గా, విసనకజ్బరెమొకి్మ, 

అనిలమునక = గాలి చేత, అల్ల నల్గనక్ = మెలమెల్లగా, తడిఆగ్బి=వోంగొట్టి, థా 

రుణీనాయకుని శేశభారమునకుక , ధారుణీనాయకుని=నలునయొక్క_, ేశభార 
నకు= శేళపాళమునకు, ఊగరుభూపాధివాసనంబు=అగరుధూపముచే వాసన 

పట్టించుటను, ఆచరించెకొ = చేసెను. 

తా. ఒకచేడియ విసనకజ్ఞయొక్క_గాబిచేం దడి నింకించి నలునికేశ ములకు 

నగరుధూప మొసంగాను. 

ఉ. వెన్నెల కుప్పసం బిడినశేవింతవిలాసము వాసి కెక్క_ా( 
గిన్నరకంఠి యా ర్హు మరుశీకీ ర్హియు. బోనిపటీర పంకము 
న్విన్నను నవ్రెప్పణగా నలదె నిద్దపుంజాయ మెజు౦ంగునం బదా 

ర్వన్నె పసిండితోడ నొరశవచ్చుసృపాలునియంగకంబులన్. 50 

ట్, కిన్నారకంఠి= కిన్నెర యసువాద, విశే వురయొక Sa గన్తి 

నది ఓర్తుజఒక శీ), వెన్నెల... విలాసము-_వెన్నెలకుప్పసంబు = 'వెన్నెలచా 

క్కా_, ఇడినవింత విలాసము = తో డిగినట్టి యద్భుతమైన మయొజపు, వాసికిక = 

(పనిద్ధికి, ఎక్క_లగాక =(ప?ద్ధిచెందునట్ల్టు గా,మరుకీ _ర్రియుక్ = మన్న ఘునికీ ర్లిని, 

పోని పటీరపంకముక్ =పోలుచున్న మంచి గందపుబురదను, నిద్దపుంజాయ 

మెజుంగునక = నున్న నిదేవావర్శ నుయొక్క_ కాంతిచే, పదాజ్వన్నెపసిండి 

డ౯=పదాబుపన్నె బంగారముతో, ఒరఐచ్చు...యంగకొంబునక్ = సాటి 

చెందిన నల రాజునవయవమునందు, విన్న నువు= నేర్చు ఒప్పంగాక = ఒప్పునట్లు, 

అలంబెక =పూసెను. ఇట మంచిగందమునకు 'వెన్నెలకుప్పసము విలాసము చెప్పు 

టపలన, పలుచనయు తెలుపును * మరుకీ రిని” నను సామ్యమువలన నున్నాదక 

రత్వేమును గలదని తెలియందగివది. అలం. ఆ న్చే)క్ష. ఉపమ. 
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తా. కిన్నర[మో(తేవంటి కంఠధ్వని గల యుకయువఐతి, వెన్నాలచొకాా. 

తొడిగినట్లుగా. బలుచనె మన థునికీ గివలె నలరుచునున్న మంచిగందమును 
య ౬. — లి 

“కాంతియందు€ బదాజివవస్నె బంగారమును కెనవచ్చుచున్న నలరజుశేరీర 

మున "నేర్చు వెలయునట్టు గా బూ"సిను. 

చ. లలిత కలాపకోవములక లా పకలాపకలాపలాప పే 

శ లమృదు కేశ మంజరులు శ సన్నపుగోళ్లను జిక్కు_వాపీ చెం 

గలువలు జాజులుం గలయా( శ ౫ మని పువు(లసేసకొప్పచా 

పలి 5'రుగంగంబెస్పై నొక భామిని నై పధభూమిభ ర్రకున్. 

టీ. ఒకభామిని=ఒక నీ), నెషధభూమి భ ర్రక౯్ =నలరాజునకు, లలిత 

...మంజరులు_లలితే= సుంద రములయిన, కలాప=అలంకారములు గలవియు, 

కోమల = లేగచాయము గల్క కలాపకలాప = పీంచెలసమూహములయొక్క_, 

క లా= పెంపును, అపలాప = నిరాకరించునటి, వీశల = మనోవారమైనవియు, 

మృదు = మె త్తేనివియు, శేశమంజరులు = కేశములను, సన్న పుగోళ్ల౯ 

కొననోళ్ళతో, చిక్కు. = మెలికలు, పాపి = తోలంగించి చెంగలువలు = 

16 

ఎల్జంగలువలును, జాజులు=జాజిపూవులు, కలయక్ =కూడ కొనయణగా, క్మ్తనిపు 

వ్వులక్ = మిక్కిలి సువాసనగల ఫుష్పముల వేత, దాపలికక్ = ఎడమ్మ్మప 

కాకు, ఒరుగక కఠ =జఒరుగునట్లు "గా, సేసకొప్ప=ీ గను, పెళ్టై౯్ =అమర్చె 

ను. ఆనా బరిమళవంతంబులగు పువ్వులు ముడించి సగ పె క్వైనని భావము. 

తా. ఒకభానిని సుందరాలంకారములు గబ్సి నెమిలిపించెముల నీసడింపంజూ 

లినదయి మనోవారమె, మృదులమెయున్న శీళశపాళమును గొనగో ళతోం 
Qa a య 

బిక్కు దీవి కలువలు, చెంగలువలు మొదలగు పరిమళవంతేములగు పువ్వులు ము 

డిచి యెడమభాగమున కొరుగునట్ల్టుగా సిగ నమర్చెను. 
లగి 

చ. రాజనిభాస్యయో రు నవశేరత్న కిరీటము సంభటించె ని 
9 . అటు రా్హ్రజమన్ జ్ఞ మైనమహిశేవల్లభు మూర మునందు నప్పు డా 

46 
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రా జనుక ల్పశాఖి క చిశీరత్న నముయం బగుపువ్వుగు త్తి పే 

రోజ వహించి కన్నులకు $ నుత్సవముంబొనరించెనెంత యున్. 

శ్రీ, ఓర్పు =ఒక తెయయిన, రాజనిభాస్య = చం(ద్రునివంటిముఖము గల శ్ల్రీ, 

నిరా శ్రజెమనో జ్ఞ యు = నిమ్య్మ-పట మగు సౌందర్య ముగలది--అనలగా సహాజ 

సొంచర్యముకలదనుట, వనమహిపల్ల ఛు మూస్థమునందుక్ =అయినట్టి నలరాజా 

శిరస్సునందు, నవరర్నకిరీటము = క్రొ త్తరత్న ములతోం గూర్చుంబడినక్ రు 

సంఘటించచెక =థటాం చెను, ఆప్పుడు=అఆిట్టు౦ చినప్పుడు, అది = ఆరకత్ని కిరీటము, 

ఆరాజను కల్పశాఖికిక = ఆనల రాజచనెడి కల్పప్ళ క్నమునకు, రత్న మయంబు= 

రత్న వికార మైనది, అగుపువ్యు గు త్తి పేరోజక = అయినపువ్చగుచ్చ మనెడి గొ 

ప్పవిధ మును, అనగా జెద్దఖ్యాతిననుట,వహించి, కన్నులకు” , ఎంతయు్ = 

మిక్కిలి, ఉత్సవముక  =ఆనందంబును, ఒనరించను= చే సెను. సామాన్యవృతూ 

రత్నఫలములు నలదనుట చే రత్నమయమంజరి నీనుచున్నది. శాన గలుని శిరం 

బున నుంచికరత్నమయకినీటము కల్పవృక్ష కుసుమముంజరిపలె నున్న దని థా 

నము, నలరాజు ళిరంబు ననున్న రత్న కిరీటకాంతులు మంజరిరూపయుగా మోంది 

ఇశఇగ~యుచున్న పని ఫలి తార ము, wet ఖ 

తా. ఒక న్లీ) సవాజసౌందర్యము గల నల రావిశిరంబున రత్నమయకిరీటం 

బు నుంపంూా నది కల్పపృ క్షమునుండి యుక్నన్నమగుచున్న రత్నపువ ఎగచ్భము 

వలెం (బకాళించి చూచువారికి. గనులపండువు లొనరించె. ఆలం. భూపటొ త్ల 

పీఠము ఆ తే) షు. 

మ, పదియాక్వ న్నెపసిండిపట్ట మవనీశ+పాలావతంసంబు నె 

ను దుటంగబలతాంగియోా రుకడఏిశను లోోశ నేరొ, పంగా a లు — ౧ ఎఎ 
నది లీలా పరి వేషచక్రవల మాశీర్థా కారతం బొందె న 

పదసీ మా రన చ ౫ దమండలము చంక దాధిక్యముంబొందుటన్ . 
Gs 

టీ. ల తౌంగి=లతవం టిశరీరయు గల, ఓర్తు = నేర్చు, ఒప్పంగాః =పదియార 
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న్నెపసిండి పట్టము=పదియాజువన్నెబం-గారుతో.  జేయ(బడిన బిరుదమ్ము 
అనగా వీరపురుషులు ధరింపందగినదియు, చెవుల వెనుక భాగ ముదాక వ్యా 

పేంచునదియు చె నొసట గప్రిడి బంగారుెటకును “ పట్టము ”” అను పేరుతో 

ప్యవవారింతురు. కడవీనుల్ = చెవులపళా ఎ ద్యాగములునోంకక =సోశునట్లుశ్కా 

అవనీ. ..నుదుటః -అవనీపాలావతంసంబు =నల రాజుయొక్క, నెన్నుదుటక = 

నిండ మున ఫాల మునందు, క కేల =బంధిం చెను. అపు, అవనీయాననచం| దమండ 
60 

అబు = ఆశలరాజు మొక్క ముఖచం_ దమండలము, చం(దాధిక్యముక్ = చం 

(దునిక౦ టె గొస్పపగుటను, పాందుటక౯ = పొందుటచే__ అనలా నానలునివద 

నము చంనునికం కుం బెష్షపగుట చే నని భావము. అది=ఆకటినపట్లము, లీలా 
(0 లు లు 

=. కారముక్ -లీలా=విలా సార్థ మగు, పరి వేషచ్మక్ష= సూర్య చం[దాదుల కాక 

ప్పుడు చుట్టును ష(టునగా( గానవచ్చు తేవోవలయయుయొక్క., అకార 

ముక =సగముఖఫాగ మును, పొందెక . ఆన౮లగా నలునివవనము ఇందమండలము 

కం కు నధిక మగుట -చం జంనునిచుట్లు నున్న పరివేష మతినిపవనమును జుట్టివ 
ర లు 

చుట లక యువ, టు లాపట మొపచుు డెనని +? . ఆసట: చ్చుటకుం జాలక యు న్నట్లు లొట్ట మొస్పుచుం'డెనని భావము ఆపట్ల సు నలప 

దనమునకుం బరివేష'ఎుఐలె నున్న ననియు, నల్బమగు నాయలం కారము చుట్టి 

వచ్చుటకు జాలక పోవుటచే నుఖైక దేశమగు ఫాలమందు మాత మే -గానవ 

చ్చుచున్న దనియు ఫలి తార్థము. ముఖమునకు. జాలక సగమువజణకే చం దపరి 

వేషము పచ్చినదో యినున ట్లది చూప క్రైనని భౌపము. 

తా. ఒక నీ వవులకొనవజణకు. దాతయునట్టు పనీ(డి పట్లమును నలరాజు ఫా 
వాని ౧౧ లు 

అమున( గట్రలా నది చం[దునికంకు గొప్ప దగునతనివదన మునకు. జాలకున్న 

యర్థ చర్మవపరి వేష ముప 26 గానవచ్చెను. అలం. ఉత్సే)క్ష. 

ఛా, ఛామాయోజిత కుండలాభరణము $ ల్భానూవలంబంబు లై 

భూమోావల్శభసూను( వేలు చెవులం $ బొల్ఫా శె గండస్థలీ 

సీమాంత( పతి వింబమండలయుగశ్ శీసంవిభాగంబుతో 

౧౧న | క్షా గామన్యందనహామ చ(కయుగయు గ్యంబున్విడంబించుచున్ 
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ట్రీ, భూమో... చెవుల _ భూమోనల్ల భుసూను=నలరాజాయొకి ్క.., | వేలుచె 

వులక్ =వేలాడుచున్న చెవులందు, భామా... భరణముల్ _భామా=ఒక నీ) 

చేత, యోబితి=కూర్చుంబడిను కుండలాభరణముల్ = కుండలము లనెడియలం 

కారములు, ఇ మాపలంబ౦బు లె = కాంలిసంపడ కాస్పదరులై, గండ... ఖా 

గంబుతోక _గండస్థలీ= వెక్కిళ్లయొక్కు., నీమాంత=[పాంతియులందు, (పతి 

బింబనుండలయు౫ = మండలాకార ముగానున్న (పతిబింబముల జతయొక్కా, 

ట్రీ=-శోభయొక్కు, సంవిభాగంబుతోక= ఏర్పాటుతో, కామ... యుగం 

బుక్ _కామస్యందన=మన థరథముయొక్క_, హేమ = సుపర్గి ఏకారమైన, 

చక్రయుగ్నంబుల = నాల్లుచక్రములను విడంబించుచు౯ =ఆనుకరించుచు పొ 

ల్పారె =| పకాశించెను. అనలా నలుసచెవులందున్న  రెండుకుండలములును, 

నతని నక్కి యందు ([బతిబింబిం-చిన (పతిబింబములతో నాల్లయి మన్న సని 

రథచ్శకములను బోలుచున్న పని భ వము. నలునిచెక్కు.ల నిద్దంపుడిగి ob 

వ్య్వంజితేము. 

తౌ. నలరాజు | వేలాడుచెవులందుంచిన కుండలములు కాంతి సంపన్న యు 

లయి గణ సల మరద (బతిఫలించిన కుండలములతో. గూడ నాబ్బయి మన భు 

నిరథమున కదుర్ప(బడిన నాల్లుఇ[కనులపలె నొప్పుచున్నవి. ఆలం. ఊ 

ఉ. ఇందునిభాస్వయో రు గదిశీయించెం గుమారుని పేగురంబునం 

గం౦ందక యాణిపాణియును $ గల్లినతోర పుం దడారహారము౯ా 

జిండిలిపాటు లేక యదశసీయము ఖేందువినిర్లళత్పుఛా 

తుందిలబిందు బృందము లతో యముగా కొనియుండజెనోయనన్. 

టీ. ఇందు నిభ స్యజ చం్యద్రునివంటి మోము గల, ఓర్పు, చిందిలిపాటు= వేగిర 

పాటు, లేక = లేకుండ, కందక=జఅలసట చెందక, అదనీయ . .. తోయముక౯'_ ఆద 

నీయు=ఆతనిదై న, ముఖేందు =ముఖచం[దమండలమునుండి, వినిర్లళత్ =జాఆుచు 

న్న,నుథా= అమృత మయమైన, తుందిల= పెద్ద వయిన,వబిందుబృందముల=బిందుస 
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మూవాముల, తోయముక్ =జల మును; క కొని=న్వీకరించి, ఉం'డెనోయనక్ = 

ఉన్న దేమోయన్నట్లు, ఆణిపాణియుక్ =గుండనయు నీరును, కల్లిన, తోరపు 

తారహారముక "= పెద్దము త్యాలహార మును, కుమారుని పేరురంబునక =నలరాజా 

వక్షఃస్థలమున, కదియించెక = చేర్చెను. తారహారమునందున్నము త్యాల దఐము 

నిబూహీంచుచున్నా (డు. “ నలరాజుహోరము ముఖ క దేశమగు చుబుక మును 

దా(కును. అప్పు డాముఖిచందుని సంబంధు లగుసు ధాబిందువులను గొనివచ్చెను. 

కావున చే యిది[దపముతో నొప్పుచున్న దని యుశ్స్నేక్షీంచుచున్నా (డు.ఇందు 

“ఆవసీయి అనుటకు “ఎడసేయి నని ముదిత గంథము లందలి పాఠము. అది 

చూూలానుసారముగాదు, 

శౌ, ఒక చెలువ పెద్దది యగునొక తారహారము నలుని ముఖుచం(దునిసంబంధి 

యగు నమృతబిందువులను గకొనివన్చెనేమో యనునట్లు (దవముతో. 

గూడిన దానిం నతనివెడందవ క్ష మున( జేర్చెను. అలం. ఈ సం షం 

తరుణ సెరం(ధథి | పయశీత్ని మున వేసి 

యతని వెళ్లు సము(దంబు + లయ్యె నపుకు 

ఫఘనసమూహంబు కమలాభిగకాంశుం చేసి 

తిద్వితీర్లి కిం జను టనిశీతంబు గాయ, 56 
ర్ం 

టీ. ఘనసమూవాంబు = పెద్ద లయొక్క_ సమావాము, అనయా యాచక 

"సమాూవా మను లెండవపక్షమున మేఘసమూపహమనియు కమలాఫికాంకషక్ = 

లక్షీ యందలికోర్కి_ చే, అన౭గా ధనాభిలావచేవని భొవము. రెండవపక్ష మున, 

కమలాఖికాంక్షక చేసిలనీటియండలికోర్కి_ చె, తద్వితీగ కిలా = ఆనలరాజా 

వికరణగ మునకు, "రెండవపక్ష్షమున, ఆసము[! )నినితరణగుణమునకు, చనుట= 

పోవుట అన్వితంబుశాలక = సమన్వయమగునట్టు-గా, ఆరని, వేళ్లు= ఆనలుని 

చేతి వేళ్లు, తరుణ... చేసి _ తరుణ = మధ్యపయస్సులోనున్న , సెరంధికా 

= అంంకరించెడి గ్రీ)యొక్క, (ప్రయత్నమునక్ చేశ = యత్నమునుబట్టి , 
సము[ద్రంబులు=ము[దతో (గూడినవి, అప్రుడు=ఆ యలంకరించెడి సమయమునః 
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అయ్యె౯, రెండవపక్షణున సాగరములయొగనని భావయు. అనరా ఘనసమూ 

హను కమలాఫిలావచే సమ్ముదమును సమిపించుచున్నట్టు నలుని వితరణ 
గుణమును విని భునసమానాను కి మలాఖిలావ చే నలునిఇంతికు వచ్చుచుండికి. 
కాన యతని వేళ్ళు సమ్ముదములగ టట యు క్రమె. విసరణగుణమందు. (బద్ద 

ములగు నతని చేత వే కుంగరంబులు సరా ఫలి సన 

లె. సస. 

క. అలవటీచె నృృపతిక ముల 

నలికుంతల యొక త కంక శేశాభవణంబుల్ 

నలవా_స్తకల్పకమః' లకు 

వలయము లవియాలవాలశేవలయము లయ్యెన్ . ల్7 

టీ ఆళికుంతల=తు మైవలవంటి కేళశపాళము గల, ఒక తె = ఒకయంగన, 
నృపతికరములక్ష్ = నలుని చేతులయందు, కంక ణాభీరణంయబుల్ = కంకణము 
లనెడి, యాభరణవి శేనములుు అలవణిశ౯ా=పొందించెను - అనలా నలంక 
రించే ననుట. నలవా_స్తకల్పకములకుక్ . - నల=నలునియొక_, వా స = చేతు 
లనెడి, కల్పకములకుక్ = కల్పవృతములకు, వలయములుు అవి=ఆక డీయములు, 
ఆలవాలవలయములు = వ్యటుపపాదులు - అయ్యె! =అనలా దానమిచ్చుట 
లో గ ల్బ్పవృత్షమువలెనున్న యీతన చేతికి సకి యలంకరించిన వలయములు. 
పాదులవలె నొప్పుచుం డె నని ఫౌవము. అలం, రూపకో్టావీతగ మ్యో త్నేంక్ష. 

లౌ. ఒకశకాంతే నలునిచేతులకు. గంక ణముల నలంకరిం చెను. అప్ప డా: 
వా _స్తములు పాదులతో గూడినకల్పవృక్షముప లెం (బ కాళించిను. 

ము. భుజదండంబున నొక్క భామదొడి7౯ $ భూభ _రృకున్ఫూరిది 
గ్విజయారంభ విజ్భంభ ణార్జిత మహాకకీ ర పతాప[ ప్రభా 
(వజళ ౦కావవ నూత్న వ్య జమణిరుశేగ్యా ్రపారదుర్వారము కా 
(తిజగల్లోచన పర్వ దానక లనా]ధీరంబుం గేయూరమున్. 58 

టీ, ఒక్కుభామ=ఒకయంగను భూభ ర్హకుక = నలునకు, భుజదండంు 
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నక = దండమువంటి భుజమందు, భూరి... దుర్వారముక్ - భూరి=విస్తార 

మగు, దిస్విజయ=దిక్కు లజయించుటయొక్క_, ఆరంభ విజృంభణ=(పారంభా 

తిశయమందు, ఆర్టి త=జసంపావింపంబడిను మనాత్ =గొప్పదియగు, కీ ర్లిప్రతౌప= 

క్రీ రియొక్క_యు (ప్రతాపముయొక్క_య్సు (ప్రభా (ప్రజ= కాంతి సమావామనెడి, 

శంకాపవా=(భాంతిని క లిగించుచున్న,నూత్న = క్రొ తవియగు, ప్యజమణిరుక్ - 

ప్మజ=వ జములయొక్క_్యయం, మణి =పద్మమాణీక్యములరమొక్క యు, రుక్ = 

కాంతీయొక్క_, వ్యాపార=[పవ ర్హనచే,దుర్నా రము=నిర తిశయమైనది. అనలా 

(పకాశముకలదనుట-ష జ కాంతులు 'తెల్లగానుండుటచేతను, పద్మరాగ కాంతు 

లెల్ల నుండుటచేతేను దత్సామ్యములగు కీక్ణిప్రతాపములను శంక గలుగుచుండె 

ననిభావము. న్మజ్యపభ క్లీర్దిపలెను పదరాగప్రభ (పతాపమువలె నుండె ననుట. 

(తిజగ. .. ధీరంబుక్ -(తీజగత్ =మూండులోకములయందుండు జనులయొక్క, 

లో చన= నే[తములక్రు, పర్వ=ఉత్ససముయొక్క, దానకలనా=ఇచ్చుటయందు, 

ధీరంబుక =తగినదియువగు శేయూరము౯ = బాగుఫురినిి తొడి*కా, అలం. 

య థాసంఖ్యము, భా%ంతిమంత యు. 

తా. ఒకభామ నలుని చేతికి దిసిజయారంభమందే సంపాదింపంబడిన కీ ర్తి 

(ప్రతాపము లనునట్టె భాంతినిబుట్టించు వ్యజమాణిక్య కాంతులు గలదియు, మూ. 

డుజగములలో నుండుజనుల కానంద మిచ్చునట్లే డియు నగుబాహుప్రకరిని ప్రి. 

వ. ఇట్లు శృంగారం బంగీక రించి. ర్ి 

~ శీ Fi pt ర్స్ y | G, ళొచిని గావున న్నిలువుశేటద్రమునందు నిజాస్యటంబము౯ 

జూచెనె కాని మున్న యతిశళోభనరూపపిలాసపుప్పనా 
రాచుండు రా జలంకృతివిశరామమునందు నిజాభిర మ్యత౯ 

జూచినవాండు భూవణవిశేశుద్ధ మహామణి మండలంబునన్ . 60 

ట్, అతిఫోభన... నారాచుండు - అతిశోభన=మిక్కి_లి (పకాళించునట్టి, 

కూపవిలాస-రూప=జరూపమందునుు విలాస=కాంతియందును, ఫువ్చనారా 

చు(డు=మన్గ థుండగు రాజాజనలు(డు, నిజాస్యవింబముక్- = తీనముఖిమును, 
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నిలువుటద్దమునందుక్ , జె చితిశావునక. =ధర్మ ముూూవువు అనలా ఆచార 

మనుట్క, చూచెనెకా = చూచినాండే కాని, మున్న = ఇంతక్రుముం దే, ఆలంకృతి 

విరాముమునందు=అలం కారము శీరినపుడు, భూవణ ... మండలంబునక ,భూహ 

ణ=తఅలంకారములయొక్క్ట, వికుద్ద=కుభ మగు, మహామణి = గెపమణుల 

యొక్క, మండలంబునక =సమూవామందే, నిజాఖిరమ్యతక =తనసౌందర్య 

మును, చూచినవాండు= మాచియేయుం డెను. అనలా ఆచారము గనుక అద్ద 

మున దనమోముమా[తము చూ చెనుగాన్సి ఇంతకు మున్ను తన్న లంకరించినపుడే 

తనసౌంచర్య మును భూవమణములయందుండు మణిసంతతులలోం జూాచె నని 

భావము. ఈచెపుటచే నలుంయలం కారము లమితము లగురత్నే ములను దాల్ఫె 

నని తెల్లమగుచున్న ది. అలం. సమాధి. 

తా, స్పష్టము, 

"లే. రాజు వొ కిగినది వ్యాభ శరణ చయంబు 

నెల్ల వారును రతి, జూచు $ శేరు చెప్ప 

నొకిమ నొండొంటిం జూచు నాశీభరణములును 

విను హరి నీల కుశివిభాకశీవఏీకు£ణముల. 61 

టీ. రాజు=నలరాజు తొడిగి, దివ్యాభరణ దయంబుక  =మశోవార ములగు 

నాభరణసమూ హాముశ్కు ఎనవారు? =అందఆుంక్కురతిక =| పీతితో, చూచుట, 

ఏమి చెప్పక =అందచును నలరాజజనలంకార ముల జాచుచున్నా రని చెప్పుట 

యొక వింతే కాదని భాపము. ఆభరణ యులును=నల రాజుదాల్సినయలం కార ములు 

గూడ, ఒరిమక =ఆనుకూల్యముతో, ఒండొంటికా =ఒక దానినొకటి, విమల... 

వీక్షణములక -విమల =నిర్మ్మలములయిన, నారి నీలమణి విభా = ఇందనీల మణుల 

'కాంతులనెడి, వీక్షణ ములక = మా పులచే, చూదుక్ = చూచుకొనుచున్నడి 

ఆశగా నా మాభరణములే యొడెంటియొక్క యం వమును,నిం[ద నీలకాంతు 

లనెకి చూపులతో. జూచుకొనుదుం డెననిఖావము. అచేతనములగు వస్తువులే 
తమ యొండొంజికోభను జూద మన్నప్పుడు తక్కిన జనములు వానిని జూతు 

రని చేశ చెప్పపలయంనా ? 
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తౌ. నలరాజు దాల్చినయలంకారములు తమయందలి యిందనీలముల 

కాంతు లాండ్ "ంటి పె నొంయయ౭ా నల్లని మాడ్కు_లతో బరస్పరశోభను 

వీక్షీంచు చున్నవని పెచెప్పవలనియున్న ప్పుడు తక్కినవారు చూచుట యొక 

వింతయా, ఈలం=అర్జాప లిం 

వ. అనంతరంబ వాశేయనియంతృకం బె నరథం బెక్కి యమ 
య 0 aa” 

హోరథుండు జిస్టుందును, గిరీటియు, విజయుండును, నగుటం 

చేసి ధనంజయుం డనం బొలిచి, రాజమాగ్గంబున( జనునప్పు 

డు పొరాంగనలయందు. 62 

టీ. ఇట నలపరముగను నర్జునపరముగను నర్థద్వయ ము- అనంతరంబుఆ= ఇట్ల 

లంకరించుట పూర్ణ మెవపీమ్మట, వ న 

గలసారథినముపుచున్నది, కృష్ణుండు సడుపుచున్నదని యర్జువపక్షమునం జూచి 

కోపలయును, ఐనరథంబు, అమహార నుండు =ఆనల రాజు, జిష్టుండును=జయస్వ 

భావముగలవా'"ండును, కిరీటియు=కిరీటముగలవా(డును, విజయుండును = విశే 

పించి జయసు గలవాండుకు, అర్జునపక్షమున “ బిస్టుండు, కిరీటి విజ 
యుండు ” అనునామమను లర్జుశునకు సుప్రసిద్ధ ములై నవి. అగుటం జేసీ=-అయి 

యుండుటం బటి, ధసంజయుండు అనక పాలిచి=అర్జునుండన నొప్పి, రాజి 

మార్గింబునక్ = రాజవీథినుండి, చనునప్పుడు=పోవుచున్న పుడు, పొరాంగనల 

యందు =పుర న్లీ) లయందు,అ? పె పద్యముతో నన్వయము. 

గ్. తమ్ములవు చీయు-వో నొక్క $తలిరుఃబోణి 

రాకుమారుని. జూచుపళ రాకుక్తే న 

మడిచి తాంబూలపష తంబు శ నాటుగా 

౫ట చెం గఎగేలినడికేిలి ఈ కమలడలము. 68 

టీ. ఒకతలిరుంబోణి=ఒకళాంత, రాకుమారునిక్ =నలుని, చూచుపరాకు 
కతనకా = చూచుటవలనలుల్లిన పారవశ్యము చే, తయులముసేయుచో౯ = 

కౌంబూలమను చేసికెనుడున్న ప్పుడు, . తాంబూలప తంబు మాజంగాంగక్ జ 
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తములపాకునకుమాటు-గా, ౦ గలినడి = కెంపువంటియలిచేతిలోనున్న, శీలి 

కమల=విలాసపద, ముయొక్క._, దలము= ఆటకును, మడిచి, కటచెను=కొలీక 

ను, నలదర్శవముచే మన థవిపషశురాలయి. తౌంబూలపక్రమునకు బదులుగా6 

గమలదళ ముతిన పన చెను. ఈచెస పటే దానికి నలునియం దుదయించి 

నని రతిశయానురాగము సృష్టమగచున్నది. 

మ. జవరా లోర్తు (వియాపనాయక భుజా సం శేషలీలాసుఖ 

వ్యవసాయంబుసమొజసంక టమునక్ గార్థించివై కొంచుభూ 

ధవబేవేం్యదుని. జూచె హేమకలశళదె రాజ్యసంప త్తి నై 

భవళుంభత్కు_చకుంభ వీఠి. బులకశ[పారంభ మేపారంగన్. 
టీ. జవరాలు ఓ రు=ఒకయుపతి, సమాజసంక టమునక్ =జనసమూవాము 

యొకు. సమరగ్గ మునందు, (పియో ... వ్యృపసాయంబుక =(పియ-ఇష్టుండయిన 

ఉపనాయక =జారునియొక.., భుజూ= బాహువును, సంశేషలీలా=కాంిలించు 

కానుటయ నె పవిలాసమువలనంగల్లిన, సుఖవ్యససాయంబుక = = సుఖవ్యాపార 

మును (పార్థించి=జయాచించి, క్రైకొంచు = న్వీకరించుచు;, హేమ... పీ8క్ - 
కంక కహ Es, దై షరాజ్య= = ఎది 

రిరాజు తనముయొక్క., సంప తివై భవ = సంపత్సమృద్ధి చే, శంభ ల్ = (పకా 

శించుచున్న, కుచకుంభ పీఠిక = స్తనములయొక్క_ (పదేశమందు, అనలా రెండు 

బంగారుకడలతో (పతిభటించు చెలువు చే (బకాశించు చున్నవనుట - ఆక 

లశముల మించుచున్న వని భావము. ఫులక[పారంభము = గగురుపాటు, ఏపా 

రలక్ =ళర్సి లునట్లుగా,భూధవదేవేం[దునిక =నలుని, చూవెక్ =కనుంగొ నెను. 

"కామశా _స9(పకారమున వివాహాదులు జారులకు సమయముగాన యొక శ్ల్ర 

తన(పియుని(జూాచి యాజనసమర్గ మును దానుసహింపలేనట్లును, దనకు సాయ 

ముగా వానిభుజదండమును గాగిలించ కోని సుఖము ననభవించుచు గుచపా 

రృ ములందు రోమాంచము గలది యాయెనని భావము. 

శౌ, ఒకయువజరి యాజన సమ్మర్శ మునందు. దన[పియునింజూచి జనసమర్ల ము 

నేత నలయగుచున్న తన్ను దవ్పీంపనలయునని కోరుచున్నట్లు నటించి వాని 
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భుజమును గెాయగిలించుకొని సుఖమనుభ వించుచు. గానుననే రోమాంచముగల 

దయి నలుని. జా-ెను. 

తే. ఒక్కతరళావీ యప్పరోశేయువతి వై ల 
జూచెం గను తెప్ప 'వెట్టక ఫ$ రాచవారి 

రాజసంబున వలరాచశ రాచవారు 

తేటిజక్క_లగతీయముం 4 దీకుకొనంగ. 65 
ఆశీ 

టీ. ఒక్క_తేరళాక్నీ = చంచల నే తములుగల నీ) యొకతె, రావవారిక = 

నలరాజున్తు కనుటప్పవెటక = కనుెటుప్ప వేయకుండ, వలరొజ,.. యముక్. 
ణు అజ్ఞీ 

పలరాచరానవారు= మన్న థు(డ నెడి రాజు, రాజసంబునక్ =రబో గుణముపలనC 

గల్లినదానిచే_.అనంగా గర్భముచే ననుట, తేటియక్కు_లగలియముక్ =తుమైెద 
౧ —¢ ఆశీ 

"అిక్కు_లే పక్షములుగాం గలబాణమును, తీడుకొనంగక్ =పదనుపెటునట్లుగా 

అప్పరోయువతివో లె౯ = అప్పరః న్లీఎవలె, చూచెక్ =కనుంగొనెను. అనరాగా 

నొక నీీయచ్చరవలె [ర్ని మేమలోచనమె నలరాజు నతిశయముతో. జూచె 
అటి Qa 

ను. అప్పుడు ఆప్పపాటులేని యామైచూపులు తుమ్మెద 3ఐక్క_లుగట్టిన మన్న 

0 జ 2 ఇ ॥ నో ననే జ > నిచాణములవలె నున్న వని భా'సము. ఇక్కడ నా _్రీరీ చూపు మదనబాణ 

ముపలెను, నామెకను"టిప్పలు తుమైద 3క్క_లవ లెను నున్న వ "తెలియునది. 
శ 

“రాజసము నలునిపలె మన్మథుండును రాఇవాండ్యు -గాన ఆరాచవానిని మెచ్చి 

నందులకు ఈరావవానికి రాజసము, 

తా. ఒక చంచలావీ యద్బరప లె నిర్ని మేషయై తన నేత్రవులు తుమైద 

అక్కలు క ట్రంబడిన మదవబాణముల సం-పోల౦ దదేక దృష్టితో నలరాజును 

జూావెను. ఆలం. ఉపమ. ఉత్పే)మ. 

గీ, ఎల చిగురాకుంబోండకు $ నెంత వేడ 
౧ గా b— 
యంత వేడుక దనలోన శ నతిశయిల 

య 

నొక్క_గుబ్బలకొమరాలు శ చక్క. వచ్చి 

కనియె నొడలెల్లం గన్న లె 3) మనుజవిభుని, 66 
ళాల Q~ 
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టీ. ఒక్క_గుబ్బలకెమరాలు=గెప్ప స్తనయులు గలయొకయునతి, ఎల్ల చిగురా 

కు(బోండ్లకుకొ = ఆఫురములోనున్న సకల చ్రీలకున్కు ఎంతే వేడ్క. = ఎంతకళాతూ 

వాలమో, అంత వేడుక = అంతకాతూవాలము, తనలోనక జత నమనములో, అతిశ్ర 

యల్లక్ ఇప్ప నాంచలా, అనలా నలరాజును జూడవఐలె నన్నయుర్క_౦ఠ 

యాఫుర్రీలకందఅకు -నెంతగలదో యంతయుత్క_0ఠ తనమస్సున వబ్గుచుం 

డలా నని భాపము. చక్క_క , వచ్చి, ఒడ లెల్లక్ =శరీరమందంతేటను, కన్ను 

లె =కన్నులుగలై, మనుజపిభుని=నల రాజును కనియెక్ జ చూచెను, శరీరమం 

దొక్క్కాక భాగమును న్మేతముగాల గల్పించుకొని చూచెనని వెప్పుటచే నాన్త్రీల 

లామ దర్శనాత్యుక్యము మిక్కు_టముగా గలదని తెలియపచ్చుచున్నది. అన్ని 

చిగురాకుబోరడకు. గల యంత వేండుకయు. గలది గాన వారికిగలయన్న్ని 

కన్నులును దానొక్క_తియే యొడలందెల్లం గలిగి చూ వెనని చమత్కారము. 
లగి 

తౌ. ఒకయువతి ఫురమునంగల శ్రీ లశెంతే వేడుక యుండునో యంత వేడుక 

తో పచ్చి వారంనణజ న్ని కన్నులతో యన్ని కన్నులతో జూాచునట్టునలరాజు 

నధికాస క్షితోం జూ'చెను. అలం. అతిశయో కి. 

మ. జిలుంగుంబయ్యెద జీరు వాజియే డల౯ + శృంగార ప తాంకురం 

బులతోోనొక్క_చకోరలో చనకుచంశ బుల్చూర్ల కల్యాణమం 

గళకుంభం౦బులుమాత్న పల్ల వవిభంశగశీస మెతంబు లై 
నలలిం జెన్నెసలా రనై షధవమహీశ+నాథావలోకంబునన్. 67 

యా 

టీ. నెవమధ మహినా ఫఖావలోకంబునక్ జనలమహారాజును జూదుటయం 
జా 

దు-అనయగా నలరాజును జూదటకు. ద్వరా. బోవుసమయమున నని యర్థ్ 

ము, జిలుంగుంబయ్యొద = సన్నన్నిపెటకొంగు, బీరువాటి= జాలి, ఎడలక్ =తొలం 

శిపోయా, ఒకృ_చకోరలోచనకుచంబుల్ = చకోరమువంటి నేత ములుగలయొక 

క్రీ యొక్క సవములు, శృం శారప తాంకురంబులతోక౯ =ఆ సనములందు రచిం 
ఇ జాజి ఎలి 

పంబడియున్న మకరికాషతములచే, పూర్ణ కల్యాణ మంగ ళ కుంభంబులు-వూర్ణ = 

నిండయిన, కల్యాణజవివాహాదిమపోత్సపమందలి, మంగళ కుంభఛంబులు =నుం 

గళాపవాములగు కుంభంబులు, అవ6ం౫ా వివాహాది కుభ కార్య ములందు జలపూ 
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ర్రములి నూతనపల్ల వాదులతోో గూడియున్న కుంభ ంబులను me ముం 

చుటకలదు. ఆట్రకుంభంబు లని భావు. నూత్న ...లలిక్ -నూల్న=(కొ త్తవ 

గ్కు పల్ల వ=చచిగుళ్ల యొక్క, విభంగ =ఫాగములయొక్క్క, శ్రీ=సంపదతో, సమే. 

లేంబులు=కూడేికొన్న వి, వనలలిక =అయినఇందమున, చెన్ను ఎసలారెక =|ప. 

కాళించెనుు అనలా నలరాజాను జూడ. ద్వరశాంబోవుచుండ నొకఠరుజీమణి 

పయ్యద జాశిపోయెను. అయిన నది నలసందర్శనోత్సుక త ముచేజాడకుం దె 

ను. అప్పుడు మ. లిఖించుకొన్న మకరి కాష్మతీములుగల దానికుచములు, 

(కొ త్తవగు చిగుళ్ళ చ నొప్పుచున్న వియు, మంగళొర్గ ముంప(బడిన వియు నగు 

పూర్ణకుంభ ములు రాజాన కెదురుగా మరిగి క మా "తేంబడినవానివ బె నొప్పు 

చుం డెనని భ"వము. 

తౌ. నలరాజును జూడ వేగముగాంబోవు నొక్రీపెంట జాలిపోవుటవేంగా 

నవచ్చు కుచరులు మకరికాస్మత ములుగల వగుట చే నూతనపల్ల వాదులతో నిండిన. 
మంగళ కుంభ ములను బోలుచుం డెను. అలం. ఉన్చే)క్ష. 

సీ, కలికిచూపులు రత్నశకలికాకలాపంబు 
5 గుబ్బ చన్నులు పామీీకుంభ వితతి 

మెజు.గుంెక్కులు (కొ _త్తృశేమించుట ద్రంబులు 

పాణియుగ బులు శ పలవములు 
— ౧౧ 

న్ 9 
వెల(దిమందని తేంశీబులు క మృంబువ్వులు 

పలుకులు వల్లకీ శక లక లములు 

పరిపాటలోపషబింశబము లు వేనియతొలల్ 
© 

తెనుకాంతి రరూాలగంశదంపుంజసుపు 

తే. గాగ సౌభాగ్యవివిధమంశేగళప దార్థ 
వరములు (గంత నడచుభాశ+వంబు దోం చె, 
౧ 

బార కాంతలు రాజకుశమారదర్శ 

నోత్సవంబున శేతెంచు 3 చున్నయపుడు. 68 
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గీక్రీం పౌరకాంఠలు=ఫుర స్రీలు, రాజకుమారదర్శశోత్సపంబునకుక జనల రెజు 

ను జూచుటయ నేడియుత్సివమునకు, ఏ తెంచుచున్ను యపుడు= వచ్చుచున్న ప్పుడు 

'కలికిచూపులు=మనోజ్బ ములగు చూపులు, రత్నేక'లి కాక లాపంబుగాగ౯ =రత్న 

“ఫు మొగ్టయొక్క_సమూవాములును, గుబ్బచన్నులు, హేమకుంభవితేతి గాంగళ్ 
=బంగా రుకుండలసమూవామును శాను మెజు6గు చెక్కులు, [కొ త్తమించుటద 

_2 ది 
చులు గాంగక్ =(పకాళిం చెడికొ తయనములగుచుండ౮౧౫ా పాణియుగ ౦బు 
చీ —D a) జాలీ 

లు= చేతులు, పల్లిపములు గాక =చిగుర్చ్గు ముండ గా, వెలందిమందన్మీలేంబు 

లు= న్త్రీలచిలునవ్వులు, క మపువ్వులు-గాంగక్ =సుగంధ ము గలపఫువ్వులగుచుండ. 

గా, పలుకులు=మాటలు, నల్ల కీకలకల ములుగాయగE- =వీఠాధ్వనులగుచుండ గా 

పరిపాటలోస్టబింబంబులు= అంతిటను నెల్టంయనము గలయధరోన్థ ములు, తేనియ 

తొలల్ ౫౮౫౯ = తే నెతొలల నెడిభక్యృ ములగుచుండంగా, తనుకాంతి= మేనిచా 

య, ఓలగందంపు పనుపుగాగ౯ =పూంత తావిపసుపగుచుండలా, సౌభాగ్య 

వర్ల ములు-సౌభాగ్య=కుభ పదములగు, వివిధ = నానావిధములగు మంగళప 

దార్ధవర్ల యలు= నంగ వస్తుసంచయములు, (506 = ుండ్లి కొడుకువారు పెండ్లి కాయకు 

వారికి గొనిపోయెడ (ప ధాన దష్యములు, నడచు "వంబు =| పపర్ణీంచుచున్న రీతిని, 

తోంచె౯ =కన్చ్పశ్లైను అనంగావివావాములందు. బెండ్లికొడుకువారు బెండ్లికూ 

తువారికి మంగళ కర ములగు వస్తువులను గొసివోయి యిదృుట లోకాచారము. 

నలరాజుతరలి పచ్చున్నప్పుడుచూడవచ్చి న శ్రీలమనోవా రావయ ములు నలపక్షము 

వారు దమయంతిపక్షమువారు గొనిపోవుచున్న మంగళ దన్యములవలె నున్న వని 

వర్గింపంబ డెను. సామాన్యము గ( బెండ్లి వారు మంగళ వాస్యము చెలంగుచుండC 

గా, రత్నములు, ఖంగారుకుండలు, అద్దములు, పల్లవములు, పువ్వులు మధురప 

కార్త ములుమ్ము బసుపు మొదలగునవి గొనిపోవుదురు. అ మై నలుండు గొనిపోవు 

చున్న వస్తుసమూవామెట్టిదనంగా, న్రీలచూపులు రత్నములవ లెను, సృనములు 

బంగారుకుండలవ లెను చెక్కులద్దములవలెను, చేతులు పల్లపములగతిని చిజు 

నవ్వులు మనోవారపుస్సములవ లెను, నధరబింబములు మధురపదార్థముల చండ 

మునను దనుకాంతి పసుపుపగిదిని జూపట్టుచుండెను. అందు స్రీలు పరస్పర 
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"మాడుకిె నెడి వాక్యములు వీకాధ్యనిరాపము లగు మంగళేనినాద ముల చందంబున 

నొ్పెనని భవము. ఆ తేక. 

తా. స్పష్టము. 

సగర, అ 
ఈతండజే పాడిజాణం+ డిత టె మగలరాశజీతండే ధీరుడంచు౯ా 

జేశో మోదం బునంజూ+ చిరిపురయువతుల్ శచిత్తసంజాతమూర్ది౯ 

జ్యోతిష్టోమా వియజ్ఞ [కుక ఫలనిఖలశమ్ణిస్యామాజ్యలత్నీ 
పాతివతె ఏక దీ తాక పణితునిషధభూక పాలుది కాల మి(తున్. 

ట్రీ, ఫుకయువతుల్ =పట్రణమందలి రాకావనయుగల త్రీ లు ఈతండే = ఈ 

నలు(డే, పాడిజాణండు = స్యభావఐము చేతి = నేర్పరి, తేక్కి_నవారి నేర్పు 

తెచ్చికొన్నదనుట, ఇతిండె = ఈనలుండే, మగలరాజు ఈతండే, ధీరుడు 

ఆంచు౯ = అని పల్కుచు, శేతోమోదంబునక్. = _ మనస్సంతుస్టితో 

చిత్త సంజాలేమూ ర్హి్ = మనశ్శభునియొక్క_ యాకారమువంటి యాకారను 

గలవానిని, జ్యోతి ... ఫలము న్ జో్యోతిస్రోమ=బ్యోతి హ్రోమము, ఆది= మొదలు 

గాల, తడక మలక (శుత= వినంబడుచున్న, ఫల=ఫలమైనృనిఖిలత్షో 

అర జ జ ఇ న్ా ఇ య్ ణి=సమ సభూమండల ముయొక ఫా స్యామాజ్యలక్షీ = సార్వభౌమ లక్ష్మీ యొక్క 

పాతి పత్య=పతి ఐతాధర్శ మనెడి, ఏక = ముఖ్య మైన, దీకూ =ని ఈుమయునరు 

ఫలము= ఫలమైనవానిని, అన౯గా బ్యోతిష్టోమాది యాగములు చేసినవాం డగు 

'టచే నలునియందు సార్వభౌమలక్షీ యవ్యభిచరితమతి యె ప్థించుచున్న 

దని భవము. సామాజ్యల క్రీ యే పతిప్రతోయె నలుని గొల్చుచున్న దని చెప్పు 

'టపలన నితేండు సా(మాజ్యలవ్షీని నిరసించుచున్నను నది యికనిందప్ప నొకునిం 
= 

జేర దని తెల్ల మగుచున్నది. దిక్సాలమితుక్ = దేవతలకు మిత్రు డె 
యm అ 

యున్న వానిని, నిషధభూపాలుక = నలుని, చూచిరి. చిత జుని రూూపుగల 

వాండు గాన పొడిజాణండు; నిఖిలమోణి భ_ర గాన మగలరాజ్యు దిక్నౌల 

మి(తు(డు గాన ధీరుండు. 
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తా, పురయుపతు లినండే పుట్ట జాణం డితండే ళూరులకు రా జితంజే 

ధిరుండని పల్కుచు మనస్సంతోవముతో మన్మ ఘునినంటి యాకారముగల్షి జ్యో 

తిస్టోమాదియా? ములవలన6 గల్గిన సామాజ్య ము” లవా( డయి రాజులకు పాతు. 

జవ రించు నలరాజును జూచిరి. 

వ, అప్పుడు పొరాంగనలు తమలోన. 70 

మ. తనకుందాన పురందరాదిడివిజేం$[ ద[వాత మే తెంచి ని 

ల్సిన సం| ప్రీతి వరాటకన్యక వరింఠచెం గావున న్సాలలో 

చనకోపానలదగ్ధ మన్న ధమహాశసా(మాజ్యకం క్రీక వా 

సన మెక్కందగు వీ డకుంఠతేవిలాfస[పౌఢ భావంబునన్. 71 

టీ. పురందరాది దివిజేందవాతేము=ఇం(దాది దేవతల సమూవాము, తేన 

కుందానజతనంతట తానే__తమంతటందా మే యనుట. బహువచన వి శేవ్యమున 

కు రాందగిన “తమికుమాటు గా “తన వచ్చుటయు౯గలదు.“అంవటుయ, వనతనమది 

నున్న(భర.విరాట.౧ఆ.౬ ౫౧ ఏ తెంచి= స్వయంవర స్థా నమ. కువచ్చి, నిన్నినక్ = 

ఉన్నప్పటికిని, వరాటక న్యక =దమయంతి, ఇతనిక(అధ్వాహారము), సం పీతి౯ 

=అధికానురాగముతో, పరించె౯ =భ ర్రగాందీనికొనెను కావునక్ =జగత్ప 
నద్దుతగు నిందాదిదేపతలను _సెతము నిషేధించి యూనలుని పరించినది -కొవున, 

వీండు= ఈనలుండు, ఆకుంగితేవిలాస (పౌఢభి'వంబునక = నిరతిశయమయిన 

. విలాసములందలి చాతుర్యముచే, ఫాల... ఆసనము- ఫాలల్లోనన=రు(దునియొ 

కృ కోపానల= కోపాన్ని చే, దగ్ధ= దహింపంబడిన, మన్మథ =మన్మ ఘునియొ 

క్కు_,మహోసామాజ్య=గొప్పసా[మాజ్యముయొ క్క_ - అనయా నిరతిశయ సాందర్య 

ముయొక్క_ యనుట, కంఠీరవాసనము=సీంహాసనమును, ఎక్క్టాందగుక్. = ఆధి 

ప్పి ంపనరు (డు. నిరతి శయమయినసాందర్యమ నెడి రాజసింహాసనమున మన్శ్మ 

ధుండు గూర్చుండందగియుం డెను, కాని యతడు శంకరునికంటిమంటల నళిం 

, చినప్పటినుండియునది సాపకాళమైయుం డెను. ఈనలు(డు డేవేంచాదుల మిం 

చిన సౌందర్య్భముగల వాడు కాన వీడే యాసింవాసనమెకు_6 దగినవాండు. 



ప-72.] వ షో శాసనము. 787 
అ 

కాని తక్కినవారు తగరని భావము. నలుండు "రెండసమన్న్శ శుండే యని ఫలీ 

తార్థము. 

తా. ఇం(దాది దేవతలు దమకుందా మే దమయంతిని పరింపవలెనని వచ్చి 

యెదుటనున్నను వారినివిడిచి యాబిడ నలునిపరిం-చినది. కావున నితండే నిరతి 

శయసౌందర్యనంతుండు. సాటిలేనిసౌాందర్యముచే నిశ కుని'చే దగ్గుడయిన 

మరునిస్థౌన మలంకరింపందగినవా. డీతండే. 

వ సుద్యుమ్ను (డను రాజు శ సుదతియై యెవా నిం 

(బథమనీనుంతగశర్భమునం గాంచె 

(గవా రాజుగా రాపు+ రాణివాసం బైన 

గంధర్వి యెొవ్యారిశేక న్నతెల్లి 

యిన్నూ జుమున్నూ ఆు$ నేనూణజు౫ న్నా లు 

గలవేలు వెవ్వాని. $ గన్నతర్మడి 

రజతాచలం బేలు* రాజుపట్టపు దేవి 

గోరి మెవ్యనిం గాంచి $ గొడ్డు నీంగి 

తే, యాపురూరన్సం డాద! సుశేలాజయంతేం 

డాపుల స్తునిమనుమం యధిపుతోడ 

సాటి యగుదు లె నిఖలవిశశ్యంబుళోన 

భావసమ్మాహనాతి సౌ] భాగ్య రేఖ. 72 

టీ. నిఖిలవిశ్చంబులోనక్. = సమ స్తమైనభూవలయమునందును, భావ... 

శేఖర్ -భ్లాప=చి త్రయులనుు, సమోవానజమిక్కిలి మోహింపంజేయు, అతిసౌభ" 

గ్య లేఖక్ =గొప్పసౌందర్య రేఖ చే, సుద్యుమ్ను(డనురాజు, సుదతియై= చ్రీ)యై, 

ఎవ్వానిక్ = ఏపురూరవుని, (పథమనీమంత గర్భమునక్ = మొదటి కాన్నున, 

కాంచెక=క నెనో,పూర్యము సుద్యుక్నుండనురాజు వేంటకేం% యలసీ యొక'వన 

ము సొచ్చి పార్వతీదేవి యిచ్చినశాపము నెజుంగక యచ్చటికొలనిలో6 దాన 

నూడంగా _న్ర్రీరూపమువచ్చి. అప్పుడామెనుజూచి బుధు(డు మోహించి సంభో 
47 
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గీంప౯గ్కా నామె కతనిపలనం బుభారవు(డనెడి యతినుందరుం డగుకొమారు6 

డు గ ల్రెను. (గవారాజుగా రాపురాణివాసంబు= సూర్యుని ముద్దుభార్య, ఐవగం 

ధర్వి=అయినట్టినోడిగ, ఎవ్వారిక = ఏయళశ్విసుతులను, కన్నతిల్లి = కాంచినజనని 

యో.అన(౫ా సూర్యుండు గోడిగరూపఫువ నున్న సంజ్ఞా దేవియందు( బుశ్రించినవా 

రశ్వి చేసత లని "తెలియునది. ఇన్నూఆు= రెండుపం నలు మున్నూటు = మూడు 

వందలు, ఏనూబజు=ఐసుపందలు, కన్నులుగల వేల్పు = నే త ములుగలయిందుండు 

అనలా వేయు నేత్రములు గలయిం[| దుండనిభఖాపము. ఎవ్నానిక్ = ఏజయంతుని, 

కన్న తం, డి= కాంచినజవకుండో, రజతాచలంబు = వెండికొండను, ఏలురాజుపట్ట 

ఫు దేవి? =పరిపాలిం చెడే కు బేరునిభార్య, కోర, గొడు =గొ డా లితేన యును, ఈం= 

విడచి, ఎవ్వనిక్ = ఏనలకూబరుని, కాంచెను=క నెనో, అనలగా కుబేరునిభార్య సం 

తానములేక పోవుటచే మిక్కి_లి విచారమునొంది పార్వతి నావాధించి యామె 

యను గవామున నెన్ననింగాం చెనోయని భఖ "పము. ఆపుహారవుడు, ఆవ సులు= 

ఆదేవవై ద్యులు, ఆజయంతు(డు, ఆపుల స్త్రునిమనుమండు = ఆ నలగూ ఎరు(డు, 

ఈయ పుతోడకొ = ఈన లరాజుతో, సాటి యగుదు రే= సామ్య మొందంగలరా? 

అనలా లేరనుట. 

తా. ఈభూమిలో సౌందర్యసంపద చే నిళకును బుధునకును బుద్రినపుకూ 

రవుండయినను, సూర్యునికిని గంధర్వికిని గన్తీనయశిసుతు లయివను, దేవేందు 

ని కొడుకయిన జయంతు(డయినను, కుబేరుపట్టపుదేవికి నువయించిన నలకూబ 

రుండయినను నీనలరాజుతో సాటి చంచ లేరు. 

మ. సమయోత్క_ంఠికి కంఠలోతఠి వరణశ[ సగూ వణుం డై నయీా 

దమయంతీవరు. జూచి యద్దివికి ను తాముండు వైకుంటపం 

తము నిన్హజ్జతం. బోయినం దనునిరశర్థ పార్థనుం దొంటినె 
య్యామునం జేరంగ నేలయిచ్చుశ చి యా తాంత। 1పురో దేశముక్. 

ట్ర్, నుతాౌము(డు=దేవేందు (డు సమయ... షణుండు- సమయ = సయం 

పర కాలమున, ఉత్క_ం్ర9త =నలునియందధికోత్మ_౦ఠ గలదియగు, కంఠ =అతని 

కంఠమున, లోకి=దొరలుచున్న, పరణ, సక్ =స్వయంపరణమాలికయే, భూమ 
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శుండు= ఆభ రణముగా6 గలవాడు, ఐనదమయంతీపరుక్ =ఆయి నట్టి నలరాజా 

ను చూచి, అస వికి? =ఆస్వ్యర్గయునకు, పోకుంట = వెళ్ళ కుండుట, పంతము= పొ 

రువము, అనలా నిందుండు తాను (దిలోకాధిపతి యయ్ముూ, నమరుండయ్యు 

చమయంతిని వరింస వచ్చి విఫరీకృత మశోరథుండె మర్తు్యుండయిన నలరాజునకై. 

నను సాటిరాకయుం డేను, అటిస సమయమున బే వేందుండు పౌరుషశాలియేయెన 

చో స్వగ్దమునేేగక ము గ్ర్యలోక ముననుండుయే సముచితము. నిర్లజ్ఞతళ న. 

విహీనత చే, పోయినక్ = స్వర మున కేంగినను, నిరర్హ పాగనుక్ =ప్పరమగుకోర్మి_ 
ఎం థం థి రిథి 

గల, తిన్నుక్ =ఇందుననుట్క, శచి, తో"ం'క నెయ్య మున్ = వెనుక టియనురాగ 

పనో, ఆ త్యాంతః పుగో ద్దేశముక్ =తేనయంత౩ పురములోేసికి, ఏల, చేరక 

న్, ఎందు లకు రాసచ్చును, అవలగా రానీయవనుట తేనభ ర్త ర వేతొక కాంత 

ననురి యనండయినట్టు తెలిగినప్పుడే శ్రీ భగ గ్గ పెతొం టి యమురాగమును విడు 

చు. అట్టుండ( she ల న సయం దాని బెొంచ లేక యవమానముచెం 

దివ చ్చినస్పు డనురాగ గుండ వని వేజ:చెప్పసలయు నా? కావున దేవే దుడు నిర్ణ 

జ్ఞైత సఐలంబిం చిరైమైన స్నర్లయును జేరక పోవుట యు చితమ9 భౌవమయు. ఇందా 

దులక౦ పెను నలుండు సౌంప ర్వాదులచే వెన్నె కెక్కి_యుం డనని కరము? 

తౌ, స్పష్టము. 
లు వ 

మ. విబుధేే దావరణ( ససాదితి శచీ$వి శాణి తాశిర్వచ 

స _స్ప్పృబక(వాతే ములు దిగీశ పుదుపా$5 రష బగా వారి త్ర 

(పబలఖ్యాతీయు' మాటా పులుసు క ళామువతు డు ని 

య్య బలారత్ననృసాలరత్నములనికీ తే ఫైశ్పేర్యు సంప త్తికిక్, 74 

టీ. భావించి చూడంగ౯=ఆలో-చంచిచూడంగా, ఇయ్యబలారత్ననృపా 

అరత్న యుల నిత్య్యెశ్చర్యసంప త్తికిక = నీ) పురు షరత్న ములయిన యీోనలదమ 

యంతుల యెశ్చర్య సమృద్ధికి, విబుధ. .._వాతీములుః -విబు ధేంద = దేవేం 

(దుని, అపరణ= పరంపకపోవుట చే, (పసాదితి=సంతసి సింపంజేయంబడిన శచ్చీ= 

శచీదేవి చే, విశాణిత = ఈయంబడిన, ఆశీర్వచః స్తబకవాతములుక = ఆశీర్వచన 

సమూవానులున్కు అనగా, ' దమయంతి బేవేందుని వరింప మానెను. అదిగని 
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శచి తనకు సపతియైయుండ నిష్టపడనందుల కానందించి దమయంతి క నేకవిధ 
ములగు నాశీర్వ్యచనముల నిచ్చెనని భావము. దిగీశ. .. ఖ్యాతియు౯ -దిగీశ =దిక్ప, 
తులయొక్క, పురు పార్థ = =దమయంతికి సందేశమును గొనివోవుట యనెడి కా 

ర్య యుయొక్కు, (ప క్రమే= (పారంభ ముచే, ఉ పార్టి తే = సంపాదింప(బడిన, (పబ. 

ల= అధికమగు, ఖ్యాతియుక్ , గ్రని అ నలుడు దేవతలకు ను 

హూోపకారముచేని సంపాదించిన ప్రఖ్యాతి యని భావము. పూంటకాంపులు సు 

డీ=నలదమయంతుల “కై శ్వర్య సమృద్ధిని దప్పక యీయవలసినవి చుమో ! అనం 
గా నలునిచే సంత నింప6 జేయంబడినదిక్పుతులును నిందుని వరింపమిచే సంత 

సీంపంజేయంబడిన శచియు, నీనలదమయంతు ఎ *ె ERI ర్వ మృద్ధిని గలిగింపకమాన 

రని భెవము. 

తా. బేవేం్యదుని పరింపమిచే సంతసించి శచీజేవి దమయంతి కిచ్చిన యా 

శీర్వ-చనములును, దిక్పతుల దూత్య మాచరించి నలుడు సంపాదించి కొన్న 

ఖ్యాతి యును, నలదమయంతుల న్నిత్యెశ్వర్యముల నఖిషృద్ధి చేయ. (బతిభువు. 

ఎల యున్నవి. 

ఛా. చేసెం గావలయు న్విరించి నిఖలశ_స్త్రీపుంససంయొోజనా 

భ్యాస్మ పొథి (పకాశ మొంద గడు లిఫయ్యం బై నసంసర్ష మి. 

ట్లాసంసార పురం ధిపూరుషమిథోశహర్లోదయ పేమముల్ 

పోసెం గావలయు న్మరుండు హృదయాంశభోజంబులన్వీరికిన్ 

టీ, విరించి=[బహ్హ, వీరికిక =నలదమయంతులకు, నిఖిల న్రీపుంస. .. (పౌఢి. 

నిఖిలజ సమ స్త్వమునగు _న్లీఫీపుంస = _న్లీీఫురుషులయొక్క , సంయోజనాజ 

కూర్చుటయం దైన 3 అభ్యాస పౌథి=అభ్యా సమందలి నేర్చు )[పకాళ మొందకొ 

జ=(పకాళించునట్లుగా, కడులియ్యంబు = మిక్కిలి కలసినట్రిది, ఐినసంసగ్గము= 

అయినకూడికను, చేసె ౦గావలయుక = చేసియుండవచ్చును, అనగా అనేక 

ములగు ననుకూల దౌంపత్యములంగూర్చి యందలి తారతమ్య ములనుగాంచి మిక్కి 

లి యభ్యాసము చేసి ఈూారునుకూల ధారిపర్వును గూల ఏ గాంబోలునని భావము 

ఇట్లు, మరుండు=మన్నథుండు, వీరికిక్ = ఈనలదమయంతులకు, ఆసంసార... 
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(పేమముల్ - ఆసంసార= సృష్టి మొదలుకొని పురంధధిపూరుష = న్రీపురుషు 

లయొక్కొ_, మిథః =అన్యోనములగు, వార్టోదయ= సంతోపో దయమును, (పేమ 
ముల్ =| పేమమును వాదయాంభోజంబులక్ = వాత్సద్మయులయందు, పో 

సింగాపలయుక, పోసియుండవచ్చును, అనలా మన్శభు6 డిదివజ కచేక శ్రీ 

పురుషులకు ననో్య్యోన్యవాద్ద _సేమలజనింప(జే సెం గావున నాయభ్యాసము'చే 

వార్ష _పేమల వీరివ్భా దయముల( బో సెలా బోలునని భావము. విరించిమన్న థు 

లట్టి యభ్య్యాసము కలవారు గనుక ఆనుకూలదాంప త్యాన్యో న్యానురాగ ములక లు లీ 
గూర్చుంగలిషి రనుట్క, అలం, ఆ చ్చేంక్ష. ఈనలదమయంతులం దనుకూల దాంప 

త్యమనియు వారలహర్ష _పేమలు నిరుపమానము లయివవనియు ఫలి తార్థము. 

ఇా, వ దర్సీబహుజన నిర లతపోోీవరిషుతలోచనా 
జు భి స్తన. ధిణ గా 
స్వాదపాఢవిలాసుం డీవను మతీ$ చ. కేశపుష్పాయుధు 
డాది త్యాలయ సార్భభమనుకృ తాశహూం కారదు(ప్పాప భై (న్. 

మూ దా౨పత్యనునం జిరాయువయి నెశమ్ణింబొందు. గా కెతయు 

టీ. నసుమతీ... ఫు ప్బాయుధుండు-వసుమతీ ద క=భూచ్మక మునకు, ఈశ =[ప 

'ఛువులలో,అన(గా రాజులననుట, ఫు ష్పాయుధుండు= మన్న థునివంటి వాడయిన 

నలుండు, వై దర్భీ=ఓదమయంతి యొక్క, బహు... విలాసుండు--బహు= అ నేక 

ములయినడేన్ష ఈ టైవులందలి నిర్మలజన్న మైల పతిత పను యక జప్టి 

స్లు= పెరుంగుచున్నదియుతత్ =ఆమెమొక్క_,లోచనాస్వాద(పౌఢ విలాసుండు 

-లోచన= న్మేతములక్రు, ఆస్వాద=రుచిక లించుటందు,అనంగా నానంధము కల్లిం 

చుటయం దనిభావము,[పౌఢ = నేర్పగల, విలాసు(డు= కాంతులుగలవాండు. ఆ 

నంగా వారునికంటిమంటల చే నళించినశరీరముగలమన్మభుండు దమయంతి తపం 

బుపెంపుచే చేతగోచరమై సుందరమై యధి కానందకరమె యున్న యీనల 

రూపమును బొందె నని ఫౌపము. నలు డపరమన్మ ఛునివతలె నున్నా (డని ఫలి 

తార్థము. ఆదిత్యా... దాంపర్యే యునక ఆది త్యాలయ = స్వర్షలోకయునకు 
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సార్యభౌామ=చ[క్రవ ర్లి ర్తియె న దేవేం[దునియొక్క, సుకృ తావాంకార=పుణ్యాతిశే 

యముచే, దుష్పాప= sree భెమో=దమయంతితోడి, దాంపత్య 

మున్ = దాంపత్యము చేత, అనంగా నిం్యద్రాదులకు సైత్కము దుప్పాప యను 

టచే దమయంతి దేవతాకాంతలకంశుగాడ నధిక సౌందర్య వంతురా లనియు, 

నట్టి దమయంతిని బొంద6 గలుగుటచే నలుం డందాదులకం కేసు బుణ్యాత్ముం 

డనియు( చెలియదగినది. ఇలకా, చిరాయువు అయి= దీగాయుగ్వాయముగ ల. 

వాండయి ఎంతయుక్ = మిక్కిలి, నెమ్మిక్ = సంతేసయును, ఒందు గాకజ 

పొందును గాక. 

తా. రాజకుమారమన్న భుండగు నీనలుండు దమయంతి తపంబు పెంప్రుచే 

లోచనానందకర మగుపిలాసములు కలవాండు. ఇం దాదులక 6 గూడ దుర్లభ 

వయినయీచెలుపకోడి దాంపత్యమున భూమిలో సంతసంబునల జిర కాలము. 

జీవించులాక. 

ఛా, సంబంధం బిటు గూడునే రమణికి౯ శ మ్లాభ రకు న్నేతప 

ప యు-డె స్వయంనరం బసితగా$రపే సేరద్భగోచులకా 

బింబోపీ. నివవాం బమానసుకుతుక | చేమంబులనీ ఏరి మా 

ఖు చాడిం చేనఘాలిఘాకియము నాశ గంగొభయోాగంబునన్ : 

టీ. రమణికిక =-దమయంతికిని, త్యుభ_గృకుక్ =నలునకును, సంబంధంబు= వి 

వాహసంబంధము, ఇటు= క లీ కూడు సే=సంఘటనము తగునుగ దా! 

అనలా నీయిరువురును సౌందర్యాదుల చే నొకరికొకరు తీనిపోకపోవుటచే 

వీరిసంభఘుటనము మిక్కిలి యు క్రముూగా నున్నదని భాపగ్ను, ఇటు'"గూడు సే 

అనుచోట ఏకారము మచ్చుకొనుటను చెలుపును. ఇందులకు. :బయోగము 

“* నాయాడినమాటలకు నయ్యుధిస్టి రుండు పలికినవచనంబు లింత యొప్పు చే 

యని యనగ్రించిన ” భార. టా, అప్లై యివ్పటను, నలవజయండులకు( 

మిక్కిలి మంచి సంఘటనము సమకూరినదని మెచ్చుకొనుటనే యేవాకారము తె. 

లుఫపుచున్నదని 'తెలియందగినది. స్వయంపరంబు, నేతపర్యంబై = న్మేతానంద 

కరమై, ఉందెకా, అనలా నీస్వయంవర మహోత్సపమున మిక్కిలి యనకూ 
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జాంపత్యము సమణాడుటచే నిదియు మిక్కి_లి యభినందనీయమై యున్నదని 

భావము. బింబోషీని పవాంబు= న్రీ)సమావాము, ఆమోఘకుతుక  ("పేమంబు 

లక్ =వ్యర్గ ముకాని వేడుక చేతను (పేమముచేతను, అసిత ...రోచులక - 

అనిత =నల్లనివియు, గార= తెల్లనివియు, నగు, నేర=నుందహాసము చే వికసీం 

చిన, దృక్ = నేతముల, దోచులక = కాంతులనెడి, అఘాతి. .. యోగంబునక్ = 

ఆఘ= పాసములను, అతిఘాతి=పూ రీగా నశింపంబే సెడి, యమునాగ౦గా,గంగా 

యమునా నదులయొక్క, ఓఘ=(పవాహముయొక్క. యోగంబున౯ =కూడిక | 

నల [పయాగయ నెడి పుణ్య త్నేతంబునందు, నీకి = ఈనలదమయంతులను, 

మాఘముఆడింను = మాఘస్నా నము, "చేయించెను. శ్లీ)లయొక్క.. "నేత 

ముల సితాసిత కాంతులు గంగయమునా సంగమమువలె నున్నవనియు, నట్టి 

పుణ్య శేతమున మాఘమాస బున సె సనమువేగినవారు మహాపుణ్యాత్శు లగుదు 

రనియు, నీనలదమయం:1 ఎకు న్తీ స్మేత్రయుల నితానతకాంతులనెడి గంగాయ 

మునా సంగనమమున స్నానముచేసి యాగ్జించుటవలన నే పరస్పరసంఘటన మల 

పడినదనియుభ' వము. ఈచెప్పుటచే శ్రీలు నలదమయంతులను దనివిదీరని 

చూపులతో నాపావమ స్తకమును జాచుచున్నారనియు. అట్లుచూచి మాఘ 

మాసంపు ఫలమును--అనలా  మహాసుకృతమును--వారికి. గలుగునట్లు కోరు 

చున్నారనియు సళ ము. మాఘమాసమున [బయాగయందు6. దాన 

మాడినవారు మవోస్రణ్యలంతులగుదురనుటకు * బమాణము ౨ నీతా 

సితేచమైః స్నాతంమానుమవూసే యుధిస్టిర, న తే పాంపునరావృ త్తిః కల్పకో 

టిశతెరపి అనుఫారతనచనము. ఇందు మాఘంబు, ఆడించ అనుచోటం 

ాలవాచకమగుట చే స ప్రమికిద్పితీయ వచ్చినదని యొజుంగునది. ఇందులకు 

మూలములోంాడ * సాస్నిమాఘ మఘాతి ఘాతియమునాగంగామయో గే 

యథా” అని సప్తమికి ద్వితీయ కానవచ్చుచున్నదె. ఆలం రూపకము. 

ఉర్చే్శక్ష. 

"తే. దివిజపకి. బొంటె నేని రంశడవళశచి యగు 
ధరణిపతి. బొంద దమయంతిశత నము చెడదు 
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తివిరి శచి యూట దమయంతి $ యనుట బోల 

దింతి యోతారతమ్యు మె $ బ్రతీానొక్కొ... 78 

టీ. ఇంతి =దమయంతి, దివిజపతి౯ = దేవేందుని, పొందెకొ, ఏని=పరించి 

నచో, రెండవళచి= రెండవశ చీదేవి, ఆగు౯, ఆనం గానింద భార్యకు శేచియను 

"పీరుగలుగును. కానదమయంతి యిం(దునిపరించినవో ముం దున్న ముఖ్యశ చి 

గాక రెండవ గాౌణశచి యగు ననుట్క ధరణిపతిక్ =నలున్తి పొందక =పరిం 

పంగా దమమంతితనము=దమయంతీత్వము, చెడదు = పోదు, ముఖ్యురా 

లయిన మొనటి దమయంతిగా నే యుండును గాని శేచికింద అముఖ్యు 

రా లయినరెండవశచిగా నుండదనిభావము. తివిరి = [పయత్నించి, శచి 

యౌట = ఇందభార్యయగుట, ఆనంగా నిందునిపరించి శ-చీత్వ మును బొం 

దుట, దమయంతియవుటక = దమయంతియై యుండుటను అనలా 

నలుని వరించి యిదివజకున్న దమయంతీత్వ మును నిలుపుకొనుటనని ఫావము. 

పోలదు = దీనికిసరిగాదు. అనలా శ-చీత్వ మును బొందుటకంకు దమ 

యంతియెయుండుటమే (ేస్ట్రమని భాదము. ఈ తారతమ్యము = భేదమును, 

ఎట్లు = ఏరీతిగా, ఎజి ౯, ఒకొ్కొ-= తెలినికొన్నదో, గ ఇటశ చియె యింద 

రాజ్యసుఖము లనుభవించుటకం కు దమయంతియె భూలోక మునవనించి యీ 

లోకసుఖ లనుభ వించుట మంచిదికాదని తలంపరాదు. దమయంతి యిం దుని 

పరించినచో స్యర్లసుఖపా ) వీయున్నను, సత్కీ_ రి యేమియుంగలుగదు. శచీ 

దేవిశేపుక _* లదు? ఎపరై నను నామెనువర్ణించుచున్నారా ? లేదు. నలునిపరిం 

చినచో నిందునిక౦ చెను నలుండధిక కీ రిసంపన్నుండు కాన నతనిపరించి పత్ని 

యెయున్న చో నతనివర్తించుచుం డత్సి సంగ ముచే దమయంతిని గూడ పర్తి ౦ 
జ్ ల క్ 

తురు. దానిపలన దమయంతి కధికకీర్తికల్లు. ఆకీరిస్సర్ణసుఖ ముకం కును (శష్టమె 

నది. కానస్నర్లసుఖమును బరిత్యజించి దమయంతి నలునిచే పించివది ” అని 

కొంద యభి పాయము. 

తా, గ తారయ 

శా, స్వారాజ్యపముఖానుర్యప్రవరుల $ న్వర్హించి లజ్జా పరీ 
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పోరంబుం బొనరిం చె రాజులకు సంగ పార్పించి తా దేవన 

త్కారం బై యితని న్వరించిన వివేశక[పౌఢిం దద్రేవతా 
హీరోపాపయశ 1 ప్రమార్గన మున ర్చె౯ భె మిమే లెంతయున్ . 

టీ. భెమి= దమయంతి, స్వారాజ-.-పరులక్ష - స్వారాజ= ఇం(దుండు, 

[పముఖ= మొదలుగాగల, అమర్మపవరులక్ = దేవతా(కేస్టులను, పర్టించి= 

విడిచి, రాజులకుక్ = నలాతిరి కులయిన "రాజులకు, లజ్ఞాపరీహారంబుక్ = లజ్ఞా 

త్యాగ మును, ఒనరించెక = చేసెను. అనంగా భూలోకవాసులగు రాజవపర్యులగు 

తమలో నలుని వరించినప్పుడు తేక్కి_నవారికి సిస్టవొడమకమానదు. కాని దమ 

యంతి స్పగ్గలోకావాసులగు నిందా)దుల నే పరత్యజిం చినప్పు డీలోకరాజులను 
విడిచి పెక్రైననుట పలన నీరాజులకు సిగుపొడమలేదని భావము. పార్టి ంచి = ఇం 

(దాదులనడిగికొని, చేవతాసత్కాారం చై = దేవతలోసంగిన బహుమానము "గా 

ఇతని = ఈనలు9, పరిం చిన చేపట్టిన) వి వేకపౌఫిక =యుక్తాయు క్తజ్ఞానా 

తిశయముచే, తగ్గఎతా... మార్టనము-త గ్లేస తాజ అయిం దాది దేవతీలయొక్య_, 

(హీకోవ =లజ్ఞాకోపములయు, అపయశ$=ఆపకీర్షియు, (ప్రమార్జవఘు=తో 'లంగిం 

చుటను, ఒనర్చెక = చేసెను, ఇది ఎంతయుక్ , మేలు=మంచిది, తమకం కొం 

దక్కుప వాండయిన నలు దమయంతి వరించుటచే, నలుని సాదృశ్యము 

ఇాందలేక పోయితిమిగదా యని చేపలకు సీగున్కు నమరులయి లో కాధిపతు 

"లయిన తమ కోర్కని తులా చొప్పున నడపవలసీన దమయంతి విఫల 

'నుచేసినది కాన కోపమును, స్ప్నన్షాధిపతులయ్యు సౌందర్యాదులగు ను త్రమ 

గుణములంను నలుని. బోల లేక పోయిరనెడి యపకీర్తియు దేవతలకు గలుగుచుం 

డగా వానిని దమయంతి తన చేర్పు చే దొలంగించెను. ఎట్లనలా దమయంతి 

చేపతలను బారి ంచివారి వలన నే నలుని. బొంచెను. ఇం(దాదులే నలుని నొసం 

గుటచేం దాము దమయంతిని బొందందగిన సామర్థ్యము గలవార య్యును 

దమయంతి ననుగహీంచి యిచ్చిరని తెలియవచ్చునుగాన, వారియందు. గొజంత 

గాని దమయంతి వరింప లేకపోవుట పలన ల్మాగాని యిందాదులకు సంభవిం 

పదు. (తిలోకాధిపతుబకు తక్తుయాచించి నలుని పరించుటచే. దమశా సషమును 
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ధిక్కు_రించుటయుయగాదు తమకోర్కిని విఫలముజేయుటయునుగాదు. కాన 

దమయంతి యం దున్న కోపమును బోవును. మళియు దమయంతి వరింపక 

పోవుటచే “నిందాదులు నలు: కం కుం దక్కుువవారు; కానిచో వమయంతి 

యేలమింపదు” అనెడి యపయశస్సు సంభవించును. కాని వారినడ్గి నలుని 

కొనుట చే నలునికంకు నిందా9దులే గొప్పవారై యుండవచ్చున: యు సమ 

యంతి నలుండే కాపలయునని కోరుటచే నామెయందు( దయ యుంచి వారిచ్చి 

నవారనియు( దోంచును. కావున నపకీర్ణియు( వొలం గెను. ఇట రాజులకు సిగ్దు 

లేకుండ(జేసి, యిం[ చాదులకు లజ్ఞ్వయు( గోపంబుము, దుష్మీ_ గియును లేకుండ 

బేసి యెష్యరిమనంబులును విచారపరములు -గాకుండంటబేసి తనమన$ః(పీయుని 

"నిమితో వరించుట చే దమయంతి వివేకఫాడఢి తెల్లమగుచున్నది. 

తా. గతార్థయు. 

వ, అనుచు నీచందంబునం (గందుకొని యిఎగివరాత్సులు డెందం 

బు లానందజలధిం చేలియాడంగొనియాడుచు సందర్శ. 

నోత్సనం బనుభవింపం గుమారబృండారకుండు కుగువింద 

కండళీసందోపా సుందరకరుం డగుటను హృదయా నందుం 
డగుటనుం బొడముచందురునిం దొరయుచు. బుగరందరవపారి 

ల్కీ_9డామందిరం బగునుదయగిరిక ందరంబునుం బోనికనక 
స్వందనంబు వె హరి. దాభంగరంగంబుల భంగింప నం 

గలించు నఖలాంగగంబులం దొడిగినమంగ ళాభరణంబులం గీ 

లింపంబడినయి౦ర దనీలంబుల మెటుంగుల చెజుంగులు పొఠాం. 

గ నాపాంగదృ్భ కృరంగంబుల నాలింగనంబు సేయం గంక ణరు 

అరుణత్కౌారంబు తోరంబుగా. బంక్జాయులు వీచువీవో 

పులం బొడముసన్న గరువలిపాలపంబుల నున్నంబు లై ఆను న్నకు 

రులు పొలుపార, మందగనునంబున వందిసందోవానంక రం 
బును, మాగధమభురగానంబును, బౌాఠకష పరసరవంబును, మ 
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న౦బు రంజింపం జేయ, ముందజం జనుమూర్ధా భిషి క్ట కులమణికి ' 

రీటంబు లనునడదివియలతోడం గూడి కె కె లధారాభిపే. 
క| పదీపితం బగుకరదీపికాసహ(సంబు,నాసీరగత | తుశ్రారఖరఖు. 

రఘట్టనంబులం బుట్టినధరణీప రాగంబున దట్టం జై న సంధ్యాం 

ధకారంబు దూరంబుసేయం గరి ఘటాగ వేయ ఘంటికా 

టంకారర నంబులగ బోదిసేయుచు. బుంఖాను పుంఖంబులుగా 

శంఖకాహాళ భేరీమృుదంగ వేణువీణశా నినాదంబులు గోదనీకటా 

పహాంబు నుడాటింపం బటత్పట్టపటప తా కాభిరామంబును, న 

ము త్తంభితరంభా స్తంభ సంభారంబును,గ ర్ఫూర పాంసు పఏరచి' 

తరంగవల్ల నుతేల్లికావేల్లిత| పాంగణంబును గస్తూరీ క రమాలి 

_ప్పవిత ర్లి కాద్వితయోప శోభితంబును, బుణ్యాంగనాకర కినల 

యానలంబిత చూత్తి పల్లవలాజాక్ష తది శోభనప దార్థ సార్ధం 

బును నె నై నరాజకుందిరంబు చేరం జనుదెంచు నప్పదు. 

ట్ర్, ఈచందంబునక = ఈ[పకారముగా, అనుచు =పల్ము_చు, ఇందీవరా 

తులు=కలువలవంటి న్మేతములుగల న్రీలు, (కందుకొని= సమానాముగానుండి, 

డెందంబులు= మనస్సులు, ఆనందజలధిక = ఆనంద సఘు[ద మునందు, "తేలియా. 

డక = ఈందులాడుచుండలా, అనలా నధికసంతోవములు గల వముయుం 

డయా, కొనియాడుచుక =నలదనుయంతులను నుతించుచు, సందర్శవోత్సవం. 

=నలరాజును జూచుటయనెడి యుత్సవమును అనుభ వింపంపక్ = అనుభ విం 

చుచుండలా, కుమారబ్బందారకుండు = రాజకుమారనరు(డు, కురువింద . 

కరుండు-కురువింద=పద, రాగ ములయొక కందళ = మొలకలయొక్క_, సం. 

దోవా= సమూవామువ లె, సుందర =అంద మైన, కరుండు = ేతులుగలవాండు 

ఆగుటను = అయియుండుట చేతను, చందపక్షమందు, ఉదయకాలమునంజం 

(దు డేజ్డగా నుండునుగూన కురువిందములవంటి సుందరమగు కిరణములు గలు 

వాండనియల ముః వృాదయానందుండగుటక = మనసున కానందము గల్లించు- 
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వాండగుటచేతను, పొడము చందురునిక్ = ఆదయశాలచందునిి దొరయు 

చుక్ =సమానమగుచు, ఫురందరవారిత్ | క్రీణామందిరంబు -పురందరవారిత్ ఇ 

తూర్పుదిక్క_సెడి నీకి, [కీడామందిరంబు= (క్రీణాగృవాయు, అగునుదయగిరి 
'కందరంబునుక్ = అయినట్లే పొడుపుకొండగువాను, పోనికనక స్యంవనంబు_పెక్ 

=సరిపోలు చున్ని బంగారు రథ ము 'పెని, అధివశం చి=కూర్చుండీి, వారి దాభంగ 

“రశంగంబులక =పసప్రుఖండ ములయొక్క్ళ రంగును, భంగింపక్ =.తిరస్క_రించుట 

క్కు అంగలించునఖిలాంగకంబులక్ = (ప్రయత్నించు చున్నయవయనములందు 

'అఆనం౫గా. బసఫుఖండములవ లెం బచ్చనియంగములందని భావము. తొడిగిన మంగ 

ళాభరణంబులు = తౌల్చి:: శుభ పదమగు నలం కారములు, కీలిం. .. చెలం 

గులు __ కీలిపం.బడిన = అలంకారములందు స్థగత ములై యున్న, ఇంద 

నీలంబుల= ఇం వనీలమాణిక్యములయొక్క_, మెజుంగుల = కాంతులయొక్క, 

'చెఆంగులు =కొనలు, పౌరాంగనాపాంగ దృ క్తరంగంబులక్ =పౌర శ్రీల కడ 

కంకి చూపులను, ఆలింగనంబు, చేయు = అలపికొనుచుండ.౫ా, కంకణర్గుణ 

త్మా_రంబు = కడియముల రుణం కారధ్వనులు, తోరంబుగా =వర్లిల్లునట్లుశా, 

పరకజాతులు= న్లీ)లు, వీచువీచో పులక్ =వీచుచున్న వింజామరలవలన, బొడము 

సశ్నగరువలిపొలపంబులక = ఉదయించు మందమారుత వ్ర సార ముల చే, నున్నం 

బులై న=[తోయంబడిన, నున్నుంగురులు= మె త్తనికేళ ములు, పొలుపారక్ =కదలి 

(పకాళించుచుండ(౫ా, మందగమనంబు:గ జ మెల్లని డకతో, వందిసందోవా 

సంకీ ర్హనంబుఖు= పందెజనముల పొని డలును, మాగధమధురశానంబులక్ =వంశ 

వీర్యాదులనుబొగడి జీవించడి జనులయొక్కా, తియ్యనిపాటలును పాఠక పఠనర 

వంబును= పాక కజనములయొక్క_ ధృనియును, మనంబుక్ ,రంజింపంబేయక్ = 

సంత నింప జేయుచుండ౯గా, ముందణక్ = నలరాజునకు6 బురోభాగమున, చను 

మూర్ధాళ)పి, కలజఐనడుచుచున్న గొప్పరాజులయొక్క_, మణికిరీటంబులు =రత్న 

శిరీట ములు అనునడదివియలతోడక = అనెడినడచుచున్న దీపములతో, అన: 

గా మూర కులగు రాజులు ముందుగా నడుచుచుండలగా వారి శిరంబుల పె 

నున్నరత్నకిరీట ములు నడచుచున్నదివిటీలపలె నున్నవని భావము. కూడి=కలిస్కి 
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గంధ .. . దీపి=ంబు-గంధ నా. ధారా=ధారలయొక్క, , 

అభిషేక = =పోతలచే, సీ క =తేడుప(బడివవియు, దీవీతంబు= వెబిగింపంబడీనది, 

MrT =అయిన దిపిటీలసమూవాము, నానీర **-ఫ్టు (్నంబు 

వకొ-నానీర= సేనాముఖమును,గగ = పొందిన, శునార=గుజ్ఞములయొ? ల 

వాడియైన, ఖుర్ = డఊక్కు_లయొక్య, ఘట్టనంబుక్ =సంనుర్ష ణముచ్వేప్కు శ్ 

తీపఠాగంబుకళ్ =ఫుట్టినట్టి భూపరాగముడే, వట్టంబు, ఐినసంధ్యాంధ కాగం 
బు కొ =అయినటి సాయంకాలపు చీణటే?, అ చేయక =-పాజ(దోలు 

చుండయా, హ్. ..టంకారంబులక్ కక నుటా= ఏనుగు మొ లేములమొక 
Es 

కంఠ=గలమందున్న, JS ఘంటికా =ఘంట 

లయొక్క_, టంకారరపంబులక్ =ధ్యనులన, (పోది చే ౫ చు=వృద్ధిబొందిం. 

చుచు, పుంఖాను పుంఖంబు-గాక్ = మిక్కి-లిదట్ల ముగా, శంఖ. ..నినాదంబు--- 

శంఖ=శంఖములయొక్క_యు, కావాళ=కాహాళ మను వాద్యవిశేషము యొ 

కాయు, ఛేరీ= భేరియొక్కాయు, మృదంగజ=మ ధైలలయొక్క_్యయు, వేణు=పీల్లం 

(గోవులయొక్క యు, వీణా=వీణలయొక్క_యు,నినాదంబు=ధ్నని, రోదనీకటా 

నాంబును=భూమ్యాకాళీ ముల క” 'ఎరో మును, ప ల ఆసగుల:గ గెట్టుచుండ 

గా, ఎట.. .పతాకాభిరామంబును=సటపటనిశోబ్దిం చుపట్టు గుడ్డ జెండా కాలతోమ 

నోవార్ని నదియు, సము త్తీంసితే . .. సంభారంబును-సము త్తే త్రంభితి=ఎ త్ర తేంబడిన,రం 

భా సంభ = =అనంటి కంబములయొక్క_, సంభారంబును= సమూహము గలదియు, 

కర్పూర... . వేల్లి తంబును-కర్చూర పాంసు=క ప్పురపు'దూగ్భ మునే, విరచిత =రచిం 

పంబడినృురంగవల్లీమత ల్లికా=(శేస్టములయిన (ముస్తల చెత, వేల్లిగ =సరిపృతేము లై. 

న, (పాంగణంబులును = ముంగిళ్లుగలదియు, కస్తూరీ... శోభితంబును--కన్తూరీ. 

కర్షమ=కస్తూరి బురదచే, ఆలి ప=పూయంబడిన విరర్జి కాద్వితయ= రెండ రు6 

గలచేత, ఉపళో భితంబును= (ప్రకాశించుచున్న దియు, ట్ న 

బును--పుణ్యాంగనా = పేరంటాం డయొక్క_, కరకిసలయ = పల్లవములవంటి 

చేతులచే, అపలంబిత =పట్టుకొనంబడిన, చూతపల్ల సజమామిడి చిగుళ్లును, లాజ= 

పీలాలును అక్షతల= =పచ్చని రండులములు, ఆది=చెబదలె లెన, శోభనప పచార్థ=. 
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మంగళ పదార్థ యం యొకు సార రిబు= సమోవామునలద్రియు, ఐన రాజమందిె 

రంబుక =ఆమునట్టి రాజగృనామున్సు చేర = సమిపీింపంగా్యా చను దెంచునప్పు 

డు=వచ్చుచున్న రపు 

ఉ. చేరెను లగ్న వేళ యతికకీ ఘుము రమ్మని విన్నవింపం బు 
తేర ee జరు దెంతురు కుంతలగొడ చోళగాం 

ree విశీదగ్భన లే్య్యదునియా2 బౌదసం 

చానమునన్ శ శాంకకులీసంభవుపాలికి భ_క్రిన్నములె. 81 

టీ. లగ్న వేళ =ముహూ రకాలము, చేరిక =సమిపీంచెను, ఆతికీ ఘుము= 

మిక్కిలి నజ౫ా, రు, అని, విన్నవింపక =మనవి చేయుటకు, ఫు త్తేరంగాన్ = 

పంపా, కుంతిల... వనీశులు - కుంతీలజ=కుంతల దేశాధిపతియు,  గాడ=గెడ 

రాజు, చోళజ= వోళభూపతియు, గాంధార ముఖాపనీశులు = గాంధార రాజా 

మొదలగువారు, విపర్భన లేందుని యాజ్ఞ న్=ఖీమభూపాలుల యనుమతిచే, 

'పాదసంచార మునక =కాలి నడకతోన్, భ కిన్నయులె =భ శ్లిచే వంగినవారై, 

శశాంక కులసంభవు పాలికిన్ =చం|దపంశ సంధూతు(డయిన నలరాజునొద్దక్కు 

అంతన్ , అంకెన్ = అంతటంతట, చనుదెంతురు=వచ్చుచుందురు. దేశాథీ 

శ్వరులే శుభ సం దేశహరు లై భ క్లినిజాపుచు భయ సున దూరమున నే నిలుచు 

చున్నారని చెప్పుట చె నలునియొక్క_ వై భవము వెల్లడి యగుచున్నది. విదర్భ 

రావని న్ వచ్చుచున్నా రనుట చే, వీరందబును విదర్భ రాజున కంకి 

తులె యున్నా రని తేలుచున్నది. ఆరాజులు పాదసంచారమున వచ్చుచున్నాా 

శనుటచే నలుని గౌరవాతికేయము తెల్ల మగుచున్నది. 

తా. “ముహూ ర్షకాలము సమివీంచినది త్వర-గా రావలయు”నని విదర్భ 

రాజు పంపగా. గుంతల గా డాదిదేశాథిశ్వరు లాతనియాన తలందాల్చి కాళి 

నడతో నలునిచెంతకు నచ్చి కొంతదూరమున నిలుచుందురు. 

నీ యామ వేదండకళ న్లానిలస్సాలన 
విలసితభూవల్లి 1 వేల్ల నముగం 
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దోరణమాలి కాశీహీ హారాఎకురచ్భాయ 

వెలది లేంజిజునవ్వు $ మొలక గా 

(బోదిరంభా స్తంభ ముల మోనుటాకులు 

లలి బచ్చపట్టుచేశలంబు గాంగ 

వీ తెంచుమ్చుదు వేఖశేవీణానినాదంబు 

క ల్రికితీ యనినున్న పలుకు గాంగ 

"తే. బీకంటార్యడురు వా స్తపం+ కేకహముల. 
బూంచి మె త్తినకనకంపు. శే బూ జెగుండ 

లున్నలతే స్త సనములు గాల శ నొప్పు మిగి 'లె( 

దరముణియునుబో లె నృపగృహశ ద్యారభూమి. త్రి 

టీ. యామ...స్పాలన - యామ = ఒక్కొక్క జామమునకు రాజద్వా 

రము చెంతేసిలుచు వేవండ = ఏనుగు మొక్క, కర్ణానిల = చెవులవలన 

గల్లిన గాలియొక్క, స్ఫాలన = కదలిక, విలసితే,...మునన్ - విలనిత్ ఆ 

(పకాకించుమన్న, (భూవల్ని = లతేవంటి కనుబొమలయొక్క, వేల్ల నముగక్ ఇ 

చలనముగాను--కనుబొమ విభమముగా ననుట) తోరణ...ఛాయ - తోర 

శామాలికా = మాలికవంటి తోరణమందున్న, కా రాంకుర = ప(జపు మె 

లకోలయొకి స, ఛాయ = “కాంతి, వెలది = న్రీ)యొక్క_, లేంజిునవ్వు 
మొలకగాంగన్ = మంవహాసపు అంకురము లగుచుండలా, (పోదికంభా 

స్తంభముల వం ాాలకలంంకానలి. మచ్చట చా(తినయనంటిచెట్టుల 

లేశయాకలు, లలిక్ =ఒప్పునట్లుగా పచ్చపట్లు చేలంబుగాగక =అకుపచ్చని 

కట్టు పుట్టమగుచుండలా, వీతెంచు. ..నినాదంబు-వీ తెంచు=పజి తెంచుచున్న, 

మృదు= మధురమైన, వేణు=వాంళికములయొక్క_యు, వీకా=వీ గౌెలయొక 

'యు, నినాదంబు=ధ్యన్సి కలికి తీయనినున్న పలుకుగాంగక్ = న్లీయొక్క 
మధురమైన మృదువయిన మాట యగు మండంగా. పేరంటాండురు=ముత్తె దు 

చలగు శ్రీల, వా స్తపంకేరుళూముబన్ =పన్మయుంవంటి చేతులందు పూంచి, ఎత్తి. 
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నకనకం౦పు6 బూ జెకుండలు=పట్టుకొన్న కనక వికారమ్ములె చితించిన కుండలు, 

ఉన్నత స్తనములు గాన్ = పెన్ట_సవము లగు చుండగా, నృపగృవాద్వార 

భూమి=రాజమందిరముయొక్క_ సింవాద్వారము నొొద్దిభూమి, తరుణియును. 

బో లెన్ =కాంతయువలె, ఒప్పుమిగిలెల =(సకాళించెను. అనగా రాజగృవా 

చ్వార భూమి నలరాజు నెదుర్కొనుటకు యువతీళూపము దాల్చినట్లు లుండె 

నని భాషపము. వివాహాదులందు వలన లర య చితితములయిన కుండలుపయో 

షంతురు. వాని. బూజెకుండలందురు. 

తా. జూముకేనుంగు కగ్గా౦ల ముయొక్క కదలిక | భూవిశ్నేపమువలెను, 

తోరణములందున్న ష్మజమణికాంతులు చిజునవ్వువ లెను, విలాసాగము పాతి 

నయనంటి చెట్ల యాకులాకు. బచ్చని పస్త ముప లెను వీఠాదిధ (నులు మధుర 

పచనంబుల వలెను, “పేరటాం[డు పట్టుకొనియున్న పూ జెకుండలు స్తనములప 

లెను నుండుటంబట్టి యాద్వారభూమి యొక న్లీపలెం (బకాళించెను. 

ఉ. శంబరవై రిమా ర్తి జలీజది(హదన్యయచ(కవ ర్హిర 
6౧. డానీ ది ల! 

మ్యుం బగుమండయాన మున శ్ నర్గి మెయిం జను దెం చె. శోతుచీ 

నాంబి” =? వేలనవిశహాుత రంగిత వారివాహమా 
౧౧ ౧ 

తవ 1 ~ ఇ ర్లం బగురాజమందికముశ పాంగణభూమికి సమ్మదంబునన్ . 

టీ. శంబర వెరిమూ ర్తి - శంబర=శంబరాసురునికి, వైరి=ళ(తువు యొక్క 

అనంల-గా మన్న భునియొక్క్క_ యని తర్ నర మూ_ర్రి=ఆకారమువంట యాకా 

రము గలవాండును, జల. .. వరి-జలజద్బివత్ =పద్మ ములకు విరోధ, అనాం 

జం(ద్రునియొక్క_ , అన్వ్నయ=పంశమందు., బుట్టను చ్యకవ ర్రి=సార్య్వభౌముండ 

యిన నలరాజు, కేతు ..మాగ్గంబు- కేతు=ధ్య్వజ ములందున్న, చీనాంబరవల్లి = 

పలుళని పొడుగయిన వ స్తములయొక్క_, వేల్ల న=కదలికయనెడి, నిహార=సం 

వారములచే, తరంగితే=తేరంగములు కలదిగా జేయ(బడిన, వారి వావామా 

ర్లయము=ఆకాశమార్గము కలది, అనగా దెల్లని పలుచని వ సములు ధ్యుజముల 

కానలందుండుటచే నవి తరంగములపలె బొడసూపుచు నాకసమును, దరంగ 

ములు గలదానినిగా( జేయుచున్న పని భాపము. జండాలచే రాజద్వార సుళశాక 
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మోది యాకాశముకూడ నలంకరింప(బడెనని భాదము. అగు రాజనుందిర పు 

(పాంగణ భూమికిన్ = అయినట్టి రాజమందిరముయొక్క_ ముంగిలి వాకిటికీ, 

సమ్మ దంబునక్ = సంత సముతోను, అర్థిమెయిక - =అ పేకతో, రమ్యంబగు ణు 

చూపజకు మనోవారమైను మందయానమునక్ = మెల్లని నడకతో, చనుటెం 

చె౯ =నచ్చెనుం 

తా. మన్న భునితో సాటియగు నాకారముగల నలుడు కొనలందు బద్ధ ము 

లగు సన్నని వ_సముల విహోరములచే నాకాళమును దరగలుగలదిగాజేయు 

ధ (జియులతో ( (కాశించు రాజమందిరముయొక్క_ వాకిటికి సంతసంబు చేతను 

(ేమముతోను మెల్ల గా వచ్చెను. 

కే. ఎదురుగా నేంగుదెంచుచో శ నింటు మయ్యెం 
బెండ్లి యిరువంక చుట్టం పుతే బెద్దలకును 

నాభిముఖ్యాచితీసమ్య $గ రిణార్త 

భాషణాలింగ నాదిసం1 భావనముల, 84 

టీ. ఎదురుగా౯ =ఒండొరులకభియమగా,ఏగుంచెంచుచో౯ =వచ్చునప్పుడు, 

పెండ్లి... పెద్ద లకును న్ పెండ్లి = పెండ్లిక రుగు దెంచిన, ఇరువంక= రెండుపతక్ష ముల 

యందలి, చుట్ట ౦పు=బంధువులగు పెద్దలకుక్ =పయస్సు మోణినవారికి, ఆఫ 

ముఖ్య . .. భౌవనములక్ - ఆఫ ముఖ్య = ఎదు రుకోలుయొక్క_ , జెచిత = తగవు 

చేత, సమ్యక్ = చకలా అర్హ ణ = ఫూజించుటయు, ఆర్హృ భౌ 

ములక =తేగినట్లు సంభాషించుటయు, ఆలింగన = కాౌగిలించుకొనుటయు, 

అఆది= మొదలుగాగల, సంభ వనముల = గౌరవముల చేతను, ఇం[టము=నిర్బం 

ధథధము, అయ్యెక౯ =ఆయెనుు అనలా నిరువంక జుట్రంబులు నెదురొ-_నున 

ప్పుడు పెద్దలకుగూడ నిజకటములో నలంగుట యాయెనని భావము. 

తా. రెండుపక్షము.ల పెండ్లి పెద్దలకున్కు బరస్పర మెదుర్కొనునప్పుడు, 

చనెదురుసనుట, పూజించుట, యు క్షయుగా మాటాడుట, కాంగిలించుట మొద. 

లగు గొరవములు చేనికొనుటచే మిక్కిలి సమగ్షమాయొను. 

48 
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మ. దమయంతీ పియసోదరుండు దను జాశద్వార(పజేశంబు నె 
య్యమునం గాల్నడ నేంగుదెం చెంబరి చేర్యాయు కి గారాపువీ 

య్యముదోశ్కొా_౦చరుగంగగంచుక పరీశీహోర౦బునం దారహో 
రము దోరంబుగం జేరురంబున విహాశర[ క్రీడ వాటిపలోన్ , 

టీ. దమయంతీ (పీయసోదరుండు=దమయంతికి ముద్దుతమ్థండగు, దముం 

డు=వనముండనువాండు కంచుకపరీహారంబునక్ = చొక్మా_ను బరిత్యజించు 

టచే, తారహారయజ=ముత్యముల హారము, తోరంబుగక్ మిక్కిలి గ్సా పేరు 

రంబునక్ =విశెల పక్షస్థ లంబునందు, విహార కీడ=విహార మును, పాటింపంగన్ = 

చేయుచుండగా; అనలా గమన వేగముపలనను, చొక్కాను విడుచుటచే 

తను ముత్యాలహారము వక్షస్థలమం దాడుచున్నదని భావము. ఆద్వార( పడే 

శంబు= పెండ్లి కొడుకున్న ద్వారము మొదలుకొని, 'నెయ్యమున€ = న్నేహముతో ౨ 

కాల్నడక్ =కాలినడక చేయ, పరిచర్యాయు _క్లిక=శకూనతోడి కూడికతో, 
గారాపువియ్యము=తేన ముద్దు 'బావమజందిన్సి తోడొ్కొంచుక్ , అరుళకా = 
లోపలికి తోడా-నిపోవుటకు, ఏంగయదెంఛెక్ = నలుని కెదురుగావచ్చెను. 
ఆల్లుంయందు గారపముంబట్టియా శుభ కాల నియతినిబట్టియు కాలినడతోరా 

క పరిచర్యయన౮గా అకద సమర్పణము. చెపద్యముతో నన్వయము. 

శా, దమయంతికి ముద్దుసోద రుండగు దముండు ద్వారము మొదలుకొని 

(బేమముతో వినీత వేషమున కై కవచమును బరిత్యజించుటచే ముత్యాలహారము 
బలిసిన యురమునందుం జలించుచుండలా, తన ముద్దు చాషముఆందికిం బరి 

చర్య చేయుచు లోపలికి. గొనిపోప కాలినడ నెదురుపచ్చెను. 

చే. సైన్యముల నెల్ల వెలి నుండ. + జాటం బనిచి 

వలయుపడ వాళ్ళ రాకుమూశరులను దొరల 

నిషధరాజును గొలిచి రా శ నియతింజేసె 

నపుడు మొగసాల. (గభై శి కావనిపుండు, 84 

టీ. [కథకై€ శావనిపుడత కథక శిక దేశమున కథిపతి అగు భీమరాజు. 
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అపుడు, మొగ సాల౯ = మొదటి తలవాకిటి యొద్ద ) సెన్యములక్, ఎల్లక్ = 

న్యముల నన్నింటిని, వెలినుండ౯ =ఆద్వారమునకు వెలుపట నుండుటకు, చా 

టక్, పరిచి= తెలుప నాజ్ఞావీంచి నలయు పడవాళ్ళక్ =కాపలనిన నేనాధ్ధి 

శభుతులన్కు రాకుమారులను, దొరలక్ = దేశాధిపతులను, నిషధరాజును=జనలఠా 

జును కొలిచి, రాక = సేవించుచు రావలసీనదని, నియతిక్ = ఆజ్ఞ న్కు చేసిన్. 

తా. అట్లు నలుడు ద్వారము (ప్రవేశించి లోనికి వచ్చునప్పు డాతని వెంజ 
డించి యె న్యములులోని కరుగుదుండగా భీమరాజు మొదటి వాకిట నే ఎిన్య 

ములు వెలి నుండపలయుననియు, ముఖ్యులయిన నేనాధిపతులున్కు రాజకుమా 

రులును బేశాధిశ్చరులును నలునిం గొల్బుచు రావలయుననియు నాజ్ఞాపించె. 

వ. తదనంతరంబ యభ్యంతర క మ్యోంతరవిభౌగంబున నరదంబు 

డిగ్గి పుణ్యాంగ నావిహిత నీరాజ నాది ముగళోపచారుం్రై. గా 

రాపువి య్యంపు ముంజేయి కరతలంబున నవలంవిచి యల్లన 

ల్లన నడిచి బుధుజన పరంపరాపరి వేస్టితంబై. పురోహిత 

_బాహణసహితంబై పురం(ధినికురుంబ సంబాధభరితం బై న 

వివాహ మంటపంబుచేరం జకుజెచి దూరంబున నెదురు 
గావచ్చు భీనుభాపాలునకు నభివాదనంబు సేసి యతం డు 

నుప సమున్నత కనకాసనంబున నానీనుండై , 87 

టీ. తదనంతేరబు- ఆ = ఆద్వారము గడచినవీమట్క నలు(డు, అభ్యంతర 

కమ్మ్యాంతర విభాగంబునక్ --అ భ్యంతర = లోపలనున్న, కమ్యోంతర=వాకిళ్ల 

యొక్క, విభాగంబునక =వాద్దునంద్రు ఆరదంబుక్, డిగ్గి, పుణ్యా ...'చా 

రుండై--పుణాంగనా= పుణ్య న్లీ)లచే, విహిత= ఈయబడిన, నీరాజనజకర్నూ 

శహారతియ నెడి, మంగళోపచారుడై= మంగళోపచారము కలవాడే, గారా 

ఫువియ్యంబు=తేన ముద్దు బావమజ(దియగు దయునియొక్క, ముంజేయి కరత 

లంబునక్ , అపలంబించిజ ఊోంత ౧౫6 గైకొని అల్లవల్లన౯ = మెల్ల మెల్ల గా 

నిచ్చి బంధు... వేస్ట్రీతేంచై --బంధుజన = చుట్ట యులయొక్ష్య, పరంపరా=పం 
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క్రులచే, పరివేస్టితంచై =ఆవరింప(బడిన దె, ఫురోహిత (బావ్యాణసహీతేంబై = = 

ఫురోహి తులతోను, (వాహృణులతోను, గూడుకొన్న దై, ఫురం(ి... భరి 

తంబు-పురం[ధీజఅంతఃపుర న్రీ)లయొక్కు, నికురుంబ= సమూవాములయొక్క, 

సంచాధ=సమరగ్గ యుచే, భరితంబు = నిండినది ఐన వివాహమంటపంబుక్ , 

"చేరక =చనుదెంచి, దూరంబునక్ , ఎదురుగా? నృ భీమ భూపాలునకుక్ = 

"తన కఖిముఖముగా వచ్చుచున్న భీమరాజునకు, ఆ థవాదనము చేసి=నమస్క్ల 

రించి, అతండును=నలు(డును సమున్నత కనకాసనంబునక్ =ఎ త్తయిన బంగా 

రుగద్దియ పె, అనీనుం-డై =కూర్చుండి. 

"తా, స్పష్ట్రము. 

ఉ. పారణచేసెరాజు క ee మామభీమ ధా 
(తీరమణుండుమం[తసము శ దీరణపూర్వముగా/గంబోయఃద 
తారణ భోజభూ పతినుశ తామధురాధర చుంబన[ కియా 

పారణకున్ని దానమయి శ భావమును వ్విళులూర ౧ జేయగన్. 

టీ. రాజు=నలరాజు, భీమ ధా[తీరమణుండు= భీమరాజు, మం[త్రసముదీరణ: 

వూర్వముణాం౫క =మంతోచ్చారణ పూర్వకముగా, పోయ = చేతిలోపో 

యుచుండ6౫, దుధుపర్కొ_ఫ్రు 'లేనియక్ =దధిఘృతీయు కి మయిన "కే.యను, 

పారణ చేసె౯=( తావెను. త త్పారణ=ఆకౌవుటీ, భోజ... పారణకుక -భోజ 

భూపతిసుతా=దమయంతియొక్క_, మధురాధగ=తియ్యని యధరోవన్ఫముయొ 

క్క; చుంబన్మకియా=ముద్దుకొనుట రూపమయిన, పారణకుక్ = కోలుటకు 

నిదానమయి= కారణమై, అనలా దమయంతీ మధురాధరోన్ట పానమునకుూ 

హేతుభూతమై యని భావము. భావమును = చిత్తమును ఉవ్విళులూజక్ 

ఊట లూరించుచుండయగా, అనగా నెపుడు దమయంతి యధరోష్ట మును ము 

దడి పానముచేయుదునని చిత్తము తీ త్రఅపడునట్లుగా, పారణచేసకా, అని 

'వెనుక'వాక్యముతో నన్వయము. 

శౌ, భీమభూపాలు(డు మం(తో చారణ పూర పకముగా దధిఘృత, సహ్ 
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తమగు తేనియను జేతిలోంబోయంగా దానిని (దావెను. ఆమధురసపానము ద 

మయంతి యధరోస్థ పానమును జేయనలయునని ఫావము నుదయింపం జే సెను. 

చ. సకల ధరాధినాధునకు $ జం(దనిభాన్యకు( గేలుదామరల్ 

(పకటముగా(గ( గట్టుపడెం $ బావన కాతుకసూ తరత చే 
నొకటి పరోపఘాతకము శ నొక్క_టి పంకజ కాంగితస్మ_రం 
బొక మరి యేల కట్టువడశీకుండు నుహీపలియాజ్ఞ గలినన్.89 

టీ. సకల ధరాధినాధునకుక =సమ _నమగు భూతీలమునకు నధిపతియగు 

నలునకును, చందనిభాస్యకుక =చందునివంటి ముఖముగల దమ యంతికిన్సి పావ 

న...రక్షచేల - పావన=పవ్మితమైన్క కౌతుక నూ తరక్ష చే =కంకణపు డా 

రముచే, శేలుందామరల్ = వా స్తపద్మములు, (పకటముగాంగక = స్ప 

వ్రముగా కట్టుపడెక్ =బంధింపంబడెను. అన౯గా దేశాచార (ప్రకారముగా 

చారిచేతులందు బర్హి స్సంబంధియగు తోరములను గట్టిరి. ఒకటి=ఆ కెండిం 

టిలో నొకటియగు నలునిచేయి, పరోపభూరకము=పరులను చాధించునది 

శిండపపక్షుయున, శత్రువులను సంవారించునదని యర ఘః ఒకటి =మచీయొకటి 

యగు దమయంతి చేయి, పంకజకాంతి తస్కరంబు=పద్మముల కాంతిని వారిం 

చినద్కి రెండపపక్ష్షమున6 బద్మములను మించియున్నదని భాపము. ఒకటి పర 

ఫీంస చేసినదియు, రెండవది దొంగతనము ేసినదియు గావున నపరాధ 

ములు చేసియున్న వీ. మహీపతి యాజ్ఞ = రాజాజ్ఞ, కనిన = చేయంబడినచో, 

ఒకమబీ =ఒక్క_మాటు'గా ఏల కట్టు పడక్క ఉండుక్=ఎందులకు బంధింప 

బడవు? అపరాధులను రాజాజ చే రాజపురుషులు బంధించుట యాచారము. 

అమె నీరిచేతు లపరాధము చేసినవి కాన భీమ రాజాజ్ఞ చొప్పునం బురోహి 

తులు బంధించిరని భావము. అనలా భీమరాజు సెలవు ైై కొని వివాహార్థ ము 

వారి చేతులకు రకూబంధ ం౦బులు గట్టిరని ఫలి తారము, 

తా. వివావాకాలమున నలదమయంతుల చేతులు వినావాదీమూకంకణ ము 

చే బంధింపంబడె. వానిలో నొకటి పరోపతాపకము. లెండవదె పద్మ కాంతి 

తస్క_రమును గాన రాజాజ్ఞ చే నేల బంధింపంబడవు? ఆలం. హేతూ తేక్ష 3 
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లే, నృపతి చేతి! మీదుగా శ నెల(త చెయ్యి 

గీలుకొనం జేసె నొాకచేకశఛటాలపడంతి 

యదియ పుణ్యాహవాచనా *+ వా_ప్రియయ్యె 

భావి యగునంబ జాశీ పుం $ భావమునకు. 90 
టీ. ఒక పేరటాలపడంతి = ఒక పేరంటాలు, నృపతి చేతికి మో(దుగాన్ = 

నల రాజు చేతికి మిందుగా, నెలంత చెయ్యి=దమయంతి వా_స్తమును, కీలుకొనక్ 

బేసిన్ =వా త్తించెను, అదియ=ఆనా త్రించుశు, భావి= గుందువశ్చెడిది, అగు 

నంబుజాాశ్నీ ప్రంభావమునకున్ = అయినట్టి దమయంతి ప్రరుసాయిత రతము 

నకు, పుణ్యావా వాచనావా వ్రీ-పుణ్యావా వాచనా=పుణ్యాహమని చెప్పించు 

టయొక్క_, అవా వీ=పొందుట, అయ్యె. ప్రరుసాయితేమందు గ్రీ)లచేతులు 

మో(దుగానుండును. కాన యి? శ్చ్పుట వివావాసమయం దాచబారముచొస్పున దమ 

యంతి చేతిని నలుని చేతి పె నుంప(గా నది ముందు జరుగబోవు ఫురుపాయిత 

(కీయకు. గూడ బుక్యావామును జెప్పించుచున్నళ్నం౦ డెను. శుభ కర్మ ములకు. 

ముందు తల్సిద్దికొఆఅకు. బుణ్యాహవావనముచేయుట (పకటము. 

తా. వివావసమయమం దొక పేరంటాలు పచ్చి దమయంతి చేతిని నలుని 

చేతిపై నుంచెను. ఆ ట్లుంచుట ముందు జరుగంబోవు దమయంతి ఫురుషాయి. 
తమునకు6€ గూడ నాదిన మే పుణ్యావామని చెప్పించి స లుండెను. 

వ. తదనంతరంబ. ర్య 

ఉ. వాసికి నెక్కు_ కూరి రి _జనశేవల్ల భం డిచ్చెను వై విరసేని క 

'బ్ఞాసనవంద్య దుర్గ 5 తనశేక ర వరంబుగ నిచ్చె నెద్దియ 

కానరర క్ర కవీజ్” మధుశీ-కె టభ శుంభ నిశుంభ చండముం 
డాసురక ంఠఖండన విశీహారమహోో(గము మండలా(గమున్. 

టీ. వాసికి =(పఖ్యాతికి, ఎక్కు కూర్తిక౯= పొందిన పేముతో, జనవల్లభుం 

డు=ఫీమరాజు, తనకున్ , అళ్ఞాసన పంద్య=[బవ్మాచే నుతింపందగినదగు, దుర్ష = 
దుర్గాదేవి, అర్థ కా=ఫీతితో, పరంబుగక్ =వర రూపముగా, ఎద్ది=ఏఖడ్డమును, 
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ఇచ్చెల్ = ఒసంగనో, అక్కా సర... దండమున్ -ఆ=| ప? ద్ధ్చెం దిన, కాసర=మ 

హిపాసురు(డు, ర కవీజ=ర క్తవీజుండు, మధు=మధుండు, కై. టభ=కై టఫాసు 

రుండు, శుంభ =శుంభుండు, నిశుంభ =నిశుంఛుండు, చండ=చండుండు, ముండజ= 

ముండు(డ్కు అను, అసుర... మహో గము- అసురజ రాక్ష స సమావాములయొ 

క, కంఠ= మెడలను, ఖండన= చేదించుటయనెడి, విహార= క్రీడ చే, మహో (౫ 

మున్ =మిక్కి_లి భయంకర మగునదియు నగ్కు మండలా గముక్=క శ్తీనివెర 

నికిన్ =వీరసేనుని కుమారునకు, అనలా నలునికనుట, ఇచ్చెళ౯ా. 

తా. (పఖ్యాతివహించిన భీమరాజు వివావాసమయమున, మహిషాసురు. 

డు, ర కృవీజుండు, మధుకై టభులు, శుంభనిశుంభులు మొదలగురక్క_సుల 

కంఠముల ఖండించి యప్పటి విహారయు'చే భయంకరమయినదియు6) బూర్వము 

దుర్గాదేవి తనకు పరరూపముగా నిచ్చినదియునగు ఖిడ్డ యునల్లునకు బహుమతిగా 

నొసం”గను. 

క. సంతోషంబున ధరణీ 

నాంతుం డల్లునకు నిచ్చె శీ గారా మారం 

జ "తాౌమవముణిదామకముం 

జింతిత కామ[పదాన + శి హౌక్షమమున్. 98 

టీ. ధరణీకాంతుండు = ఫీమరాజా, సంతోవంబునకొ = సంత సముతో, 

శారాము=|పేమము, ఆరక = నిండునట్లు గా, చింతిత ... క్షనుమున్ -చింతి 

త=కోరిన, కామ=కోర్కి-ని, (పదాన=ఇచ్చుటయందలి, శిము = నేర్వునందు, 

శ మముక = సమర్థమైన, చిం తామణిదామకముక్ = చిం తామణులతో6 గూర్చం 
ఒ.. పోరమును, అల్లువకుక్ష =నల రాజునకు, ఇచ్చె. 

తా. ఫీమరాజుకోరిన కోర్కులనిచ్చుటయందు సమర్గమగు చింతామణి 
హోరమును సంతో స,ముతోను;,( బేమముతోనుల దనయల్లుండగు నలునకొసం శెను. 

"తే, జమునినాలుకతో నెకశసక్కె మాడం 
దమక పడు(కొ_త్లవెడి మోశళము కటారి 
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ఛీమన్ఫపుం డిచ్చె గారాపుం 1 బెద్ద వెండ్లి 

కొడుకు గుజ్జుకు నె నై వధ$మేణిపతీ!, 94 

జీ. జకునినాలుక తో లొ =జయమునినాల్క_తో, ఎకన సక్కెెమాడక ఒపరిహోస్య 

ముచేయుటకు, తమకపడు=ఆస క్తి గల, (క్రొత్త పెండిమోళేము కోటారి= [కొ త్త 

బంగారు పూంతగలక శ్రిన్సి గారాపుంబెద్ద పెండ్లి కొడుకుగుజ్ఞకు= అల్లారు మొద 

టి యల్లుడయిన కుమారునకు నె షధతోణిపతికి౯ =నల రాజునకు, ఇచ్చె౯=ఒ 

సంగను. “కొడుకుంగుజ్జి (ప్రయోగములు గానవచ్చుచున్నవి. నీ...కొడుకు 
గుజ్జు చన్ను ( గుడువకట్టుండ విచారించి మేదరసాని యపుడు. పరమ. 1-ఆ. 

మొలాముచేత నే కత్తికి జముని నాలుకతో సాటి. అలం. ఉపమ. 

తా. స్పష్టము. 

కే. వరమా హే హీశ్వరాచార $ పారగునకుం 
దనకు శశివాళి యిచ్చిన కనక రథము 

కానుగమనంబు నై పధ మ్లైవరునకు 

మామ యిచ్చెను మాయని శ మహి నుకింప. 95 

టీ. మామ=సీమరాజా, నె మధత్మైవరునకుక్ =నల రాజునకు, మహి=భూజ 

నులు మాయని=పవ్వా రేయన్సి నుతింపక్ =పొగడునట్లు గ) కామగమనంబుక్ ఆ 

న్వేచృవచ్చినగమనము గలదియు, వీర... పారగునకుక్ -_-వీరమాహేశ్వరాచా 

రజవీరశ్రై వాచారములయొక్క_, పారగునకుక - = పారముపొందిన, తనకుకొ 

శశిమాళి=చందుని ధరించినవాండు, అనయా నీశ్వరుండముట, ఇచ్చినకనక 

రథము=ఇచ్చినట్టి బంగారురథ మును, ఇచ్చెక౯ . 

తా. భూజనులు వవ్వారేయని నుతించునట్లు వీరశై వాచారములందలి నై 

పుణ్య యునకు సంతసించి తనకు శేంకరుం డొొసంగినదియు గామగమనముగల 

దియునగు కనకరథ మును ఫీనురా జల్లునకి చ్చెను. అలం. కావ్యలింగ ము. 

క, అల్లునికి నిచ్చె ధరణీ 

వల్లభుం డనుర క్రి నమరశవల భుహరితో 
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నుల్ల స మ్యాొడంజా లెడు 

తెల్పనియొకక తృలాని$ తేజీవాయమున్. 96 
ట్రీ, ధరణీఐల్ల భుండు= భీ మరాజా, అనుర కి కొ=అనురాగముతో, అమరవల్ల 

'భువారితోక = దేవేందుని గుజ్హమగు నునె షః శవయుతో, ఊల్లసమాడల్ = 

-పరిహ్వాసయులు చేయుటకు, చా లెడు=సరిపోయెడు, అనగా నువై ః(శపము 

వలెం దెల్లనివని భావము. తెల్లని ఒకక తలానిశతేజీవాయయుకొ = ఒకప్రశ స్త 

మగు గుబ ఘను, అల్లుంకిక , ఇచ్చెను. కలత్తలానియనలాం దెల్లనిగొరిజత 

తోను, దో6కతోను, వెండుకలతోను వెంయు ల్ల ని గుజ్హ మనయ ర ఘు: అయిన 

నిచ్చట నునైఎఃశ్రవయువలెం దెల్లనినని విశేషణపుచ్చుటచే క త్రలాని పద 

మునకు సామాన్యహయ మను నర్థము (గహింపవలెను. లేక యుచై ఎశ్న నయ 

తోసరివచ్చు తెల్లని గొరిజ మొదలగునవి గలవని యర్థము చెప్పినను యూ క్త 

మనియే తోందుదున్నది. 

తా. ఫీమరొ జల్లుని కుచె శ్శ్ళ)వయువలె( దెల్పనిమేలుజాతి గుజ్తము ననురాగ 

ముతో నొసంగెను. 

"జే (పథమజామాత కిచ్చి భూశీపాలతిలకుం 
డన్నిశోధ ౦బు లైన దిశ వ్యాంబర ములు 

వాహృదంబు ఘటింప నె జాన? కు 

తనను నెయ్య వి ఫు త్తం చెళశ దాను మొదల. 97 

టీ, భూపాలతిలకుండు = రాజ్న_కేస్టుండయిన భీమరాజు తనకు సౌవ్చా 

'చంబు= న్నేవామును, ఘటింపక్ = నెజపుటకై ,వె శా సనరుండుజ అగ్ని వో తుం 

చు తాకా మొదల =జస్వయంవర మునకు పచ్చినపుడు, ఎయ్యవి ఆ వీప సి య 

"లను, పు తేంచెక =సం పెనో, అట్ట వియును, ఆగ్నికో భంబులు = అగ్నియొక్క.. 

శోభవంటి శోభగలవియు, వనదివ్యాంబర ములు = అయినట్టి మనో వహరమగు ష్ట్ర 

ములు, (పథమజానూతకుః = మెంన టియల్లునకు, ఇచచ్చక ఇందు మూడవపాదం 

ఖున( బెక్కింటి (ప్రతులలో ““సవాదయంబున నిచ్చివై శ్వానరుండు ” ఆని 
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పాఠము శాననచ్చు చున్నది. సహృదయశబ్ద మనన్వితము, సంస్కృతీ ములో 

త్ యస్సౌవ్భూదనాటినాన్ని నా” అనియున్నది కాన శదనుగుణము-గ్యా 

నిందుండు టుచిత మశియిట్లు దిద్ద బ డేను. 

తా. ఫీమభూపాలు(డు దమయుతి పె ననురాగ మును జాపుచు మొదటం 

దనొకేవ సములను బంపెకో యన్నివలె. (బకాశించు నామనోవారవ స్త) ము 

లను దనయల్లున కాసంగెను. 

తే. మలచి యేకాండముగ నొక్క. మానికి మున 

వేడ్క_నెద్దాని నిర్మించ $ విశ్వకర్మ 
యట్టిదే వేంద దతృమశహార్ష నూత్న 
వీటీ కా పేజి మాను భూశవిభున కొస. 98 

ట్ర్, విశ్వకర =దేవతేలశిల్సి, మల(చి= తేటి మెనబట్టి, ఏకాండముగకొ =అఖం. 

డముగా-అకుకు లులేకుండ, ఒక్క_మానిక యున్ =ఒక్కరర్న ముచేత, వేడ్క_న్ 

=ఆదరముతో, ఎద్దానిక్ = ఏ పెట్తును, నిర్మించెక = చే సెనో,అటి. .. పేటి-అట్టి 

=ఆటువంటిదియును, దేవేండ = ఇందుని"చే, ద_త్త= ఈయబడిన, చుహర 

మిక్కి.లివిలుపంగల), నూత్న = (కొత్తదయిన, వీటికా పేటిక = తాంబూల 

ప్రుణె పను మాము భూవిభునకుక =నలరెజునకు ఒసంగ౯ = ఇచ్చెను. 

తౌ. విశ వర్మ యిందునిపంపున( దొలిచి మయొక్క_రత్నముచేత నే యఖండ 

ముగా నేపె క్రైను నిర్మించి యిందుని కొసంగంగా నతడు దమయంతియందలి' 

_పేమాలిశయయము చే. దనకిచ్చెనో యాపె ట్రైను మామ యల్లునకు€ -గానుకగా 

నొసంగను. 

మ. సవనాహోరవిషంబు సోంకదు యచా$పమ్యుంబునంగేకిం * 

కివిలొనంబున. దాండ వారభ టిసంగీ, క్రీడించుట౯ తళ ను 
భ్యవహాోరిం చెం గపాలి యన్న మతి యేశేలా చెప్ప, దచ్చ_క్రియ 

న్నవ గారుత్మ త భు క్షిపాతయొపంగ+[నా జాత్మజాభర్తకున్ = 

టీ. "శేక౯=మయూరమును యదౌపమ్యుంబునక్ - = ఏగారుత్శతపాత్రమూ 
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యొక్క_ యుపమానముగల దగుటచే, పవనాహారవిషంబు= సర్పవిషము, సోంక 

ద్దు = అవేళింపందో, అనగా నెమిలియాపా తముకాంతికి సకయగు కాంతిని 

చాల్చుట చేత నే సర్పముల వివమానెమిలి కెక్కు_దని భావము. మజి=ఇంకన్సు 

కపాలి= శివుడు, కేకివిలాసంబునక్ = 'ఆపచ్చితాపశ్లిరమును బోలిన) నెమలిలీల 

తో, తాండవారభటిక = ఉద్ధత మగునాట్యాతిశయముచ్చే సం, క్రీడించుటక = 

ఆడుట చే, క్నే(ళ యు= కాలకూట విషమును, అభ్యపహారించెక =తినెను. అ; తచ్చ 

_కింజపళ్లైరమునకు6 గల (విమమును వారించు) శక్తిని చెప్పక = ఎన్నుటకు 

వీలా=ఎందులకు. అనగా ఆన్నవ...పాత్ _ ఆ=అట) (వసిర్ధమైనవజ= క్రొత్త 

"దైన, గారుత త=గరుడపచ్చలతో. జేయ(బడిన, భు క్రిప్మాతక =భోజనప్మాత : 

మును, రాజు=ఖీమరాజు, అత్మజాభ ర్తకుక్ =అల్లునకు, జసంగెనుః 

తా. గరుడపచ్చణాతిపశెరయు భీమరాజు అల్లున కిచ్చెను. దాని వన్నె 

వంటివన్నె గలది గాన చెమిలి పామును దిన్నును వివ మొందదు. అనెమిలిపఠె' 

నాట్యము నేయుటచే శివుండును గాలకూటవినమును (మింగ గలిగినా౭ డని. 

యర్థము. ఆపచ్చరాపశ్లెరమును బోలినవానికిని, ఆపోలినవానిని బోలినవానికి 

శీవివషయు సోకకుండా నాపల్లిరమువిమము వారించుటను జెప్పవలెనా యని 

భావము. మరకతము విషహరమని (పసీద్ధి. అలం. ఉత్ప్రేక్ష. అర్ధాప త్తి. 

చ. గరిమ వరాటరాజు తనశగాదిలియల్లున కిచ్చె ఘాటికా 

కగటిపటీర హీర గణి కామణి కాంచనముఖ్యన స్తువుల్ 
పరిణయదమీణ్యా మయి షాఢతమోాజ గ నప్ప దార్థిముల్ 

సరిం బరిపాటి నెన్నంగ సేశకరిము గీప్పతియంకత వానికిన్.100- 

'' టీ. వరాటరాజు=ఖీమరాజు, తన గాదిలియల్లునకుక్ =తేనముద్దు టల్లునికి, పరి 

అయ దక్షీణార్గమయి=వివావా కాలమున పరదశ్షీణ నిమిత్తము, ఘోటికా ... 

వస్తువుల్ -ఘాటికా = గుజ్జములు , కరటి =యేను(గులు, పటీర=మంచిగంధపుతును 

కలు, హీర=షజ్రిమణులు, గణికా=బోగపు స్త్రీలను, మణి=రత్నములను; కాం. 
చన=బంగారును, ముఖ్య = మొదలగు, వస్సువుల్ ఆపదాగ్గములను, “రిమ౯ =ఆతి- 

శయమువే, ఇన్చెల్, అప్ప దార్థయుల్ జజ ఆ (శేష్థమగుఐస్తువులను, (పౌఢరత్= 
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చేర్చు మిజణం౮గాక్ = అతిశయించునట్టుగా, సరిక్ జసరిగా, పరిపాటి = 

(క్రమముగా, బన్నలక్ =సో త్రయ చేయుటకు, గీ ష్పుతియంతవానికిక =బృహ 

స్పతియంత గొప్పవానికింగూడ , అశక్యము=తరముకాదు. అఆనంగా నిరుపమాన 

'ములును వర్గ నాతీతములునగు వస్తువుల నిచ్చెనని భావము. 

తౌ. ఫీమరాజు తనయల్లునికి వాయములు, గజములు మంచిగందము వజ 

ములు, భోగ స్రీలు, రత్నములు, కాంచనము మొదలగు "పెక్కు-వన్తువులను గొ 

'ప్పతనముతో నొ సంేను. ఆవస్తువులను సరిగా (గమయుగా "నేర్చొప్పంగా 

'వర్ణి ౦ప బృవాస్పతికె నను దరముకాదు. అలం, అతిశయో డి. ఉదా త్రము, 

సీ భక్తి పదహీణకప(క్రమంబుల జేసి 
రాశుశుకుణికి నుశీపాసననంబు 

నంశుకగంథిక $ల్యాణ(కియాచార 

మాచరీంచిరి మందహాస మెనల 

న క్రై త్రిచూదిరి$ మాకాళ మండలా 

స్థానరత్నంబు నాశ తానపాదిం 

టె లోక స్టీపతి చేవ తా*+ఫాలతిలకంబుం 

దివి యకుంధతీశ బేవి. గనిరి 

తే, (చాహణో తృమపున్యపుశేకంధివర్ష 

మంగ ళశీర్య చోయు  కృశమహిమశోభ 
మ త ల 

రంబుజాశ్నీయు నిషధ బేశ శాధిపకియు. 101 

టీ. అంబుజావ్షీయుక౯ జపద్య ములపంటి "నేతములుగల దమయంతియు, ని 

వధ దేశాధిపతియుక్ =నిషధ దేశ రాజగు నలుండును, భ క్కి పదక్నీణ (పృకమం 

బులక్=భ కి తోంహాడిన (ప్రదక్షీణయుగా నడచుటల చేత, ఆశుశుక్ష ణీకిక౯ =ఆ 
చ్నెకి, ఉపాయనంబు = కానుకను, చేసిరి అరంగా-సఖ్యమునకై. స ప్రపదిగావించి 

'శనుట. ఏడడగులు కలసి"పెట్లిన సఖ్యము గలుగునందురు. వధూవరు లందులశై 
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యగ్ని చుట్టు చేడడుగులు పెట్టి రనట. మందహాసము= చితునగవ్రు, బసగ౯ = 

అతిశయించునట్లు గా, ఆంళుక ... చారము-అంశుక। గంథి=వధూపరుల చేలాంచ 

ములను ముడి వేయుటయనెడి, కల్యాణజ వివాహ సంబంధియగు, (కియా=పనియొ 

కృ, అచారముజమరియాదను, ఆచరించిరి. అనగా వివావాములందు దంప 

తులకు నెడయచాటు కలుగమికె చేలాంచలమయులకు ముడ్వేయు చాచారము కల 

దు. నలదమయంతు లాయాచఛచారము ననుసరించిరని ఫౌెపము. అకాళ... రత్నం, 

బు-ఆకాశమండల = వలయాకారముగా నున్న యాకాశమాడి, అస్థాన=స 

భకు, రత్న ంబు =అలంకారమువంటివా( డగు, జ" తానపాదిక్ = (ధువుని, 

అపై త్తి= మెడనున్నఠరముగాంటేసి, చూచిరి. వధూవరుల రదాంపత్యమ. కొజ 

కనుట. తె9లోక్య జక తిలకంబు- తె )లోక్య= మాడులోక ములందున ౫ల్క పతి 

బేపతౌజ పతి వతలగు న్రీలయొక్క_, ఫాలఐనొసళ్ళ్కుతిలకంబు=తిలకమువంటిద్కి, 

అనయా సమ స్పపతి(పతలలోను నుత్క్హృష్టురాలగునదని భాపము. అరుంధతీదే 

విక, తినిరి=[సయత్నిిం చి,కనిరి= చూచిరి-ఇది పాతి పత్యముకొణకు. (బావా... 

రోపణంబులక్ - (బావ్మాణో త్తమ=(బావాణ( కేస్టుల యొక్కయు, పుణ్య=పవి 

(తురాం(డయిన, ఫురం(ధి=ములైదువులయొక్క యు వగ్గ = సమావాముయొ 

క్కు_,మంగళ్ల =శుభ (పదములగు, ఆశీర్వచః = అశీర్వచనముల చెత, యు క్షమహిమ 

=కూడినగుహిమగలవగు, కో భన=ళుభ (పదములగు, అక్షత = అక్షీ తలయొక్క_, 

ఆహోపణంబులక్ జఇఉ౦ంచుకొనుటలను, ఆదరించిరి=మన్నించిరి, (చాహ్లణులును 

బుణ్య స్త్రీలును నాశీర్యచించుచు నొసంగిన యక్షతలను ధరించిరని భావము. 

శా. నలదమయంతులు వహ్నీ కి (బదక్షీ ణ నమస్కారము లాచరించిరి.. 

చేలాంచములను బుగోహితు(డు ముడి వేయుచుండ. జిబునగవ తో నంగీకరించి. 

ర. ఆకాశమునకు రత్నమువంటి (ధువునిలాంచిర. [పతివపతాతిలక మైన యరుం 

ధతిని జూచిరి. (చాహ్మణో త్త మలును బుణ్యురాం_డగు ముల్తైదువులును నా 

శీర్యచించి యొసంగిన యత్షృతలను తలల్మపె వహించిరి. 

ఉ. కంకణనిక్సణంబు మొగశేకట్టగంగా నగియాడ రత్నతా 

టంక విభావణం౦బులు వశీడంక.( గుచంజు' ౫౨ రాయిడింప/గాలం 
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బంకజనేత గాతమునిశీపంపున లాజలు దోయిలించి ధూ 

మాంకునియందు వే ల్పెదర హాసము తెప్పలలోన దాః చు చున్ 

టీ, పంకజ చేత =దమయంతి, కంకణనిక( ణంబు =క౦క ణ ములధ్వని, మొగ 

కట్టలక =యమోంగుచుండలాా, కొను=నడుమఘు అసీయాడక్ = కవలుచుండ6 

గా రత్న తాటంకవిభూవణంబులు =రత్నమయము లయినక గ్గ భూవణ ములు 

వడంకళ౯ = వలించుచుండలా, కుభంబులు = స్తనములు రాయిడింపయగా= 

ఒకదాననొక టి యొరశనికొనుచుండంలగా), లాజలు = పేలాలను), గొతమునిపం 

ఫునక్ = గెతమమవార్షి యానతి చే, దోయిలించి = దోసిలితోందీని దరహో 
సముకొ = నుందహాసమును అిప్పలలోనక్ =కనుఅప్పలలో, దాంచుచున్ = 

డాంగువట్టు చేయుచు, ధూమాంకునియందుక = పొగయెొలక్షణముగా6 గలవాని 

యందు-అనలా నస్నియం దనుట, వేల్చె౯=పోమము చేసెను. 

తా. దమయంతి ఫురోహితు. డగుగౌతముండు చెప్పినట్లుగా. బేలాలను 

దోసిలితో బట్టికొని కంకణముల చప్పుడు వెలువడుచుండ, నడు మూ౭గులాడు 
చుండ, రత్నమయము లగుకర్ణ భూప ణ ములు కదలుచుండ, స్పనము లోరని 

కొనుచుండ(గా, పొడముచున్న మందహోసమును గనుఅప్పలచేం గవ్పీఫు 

చ్చుచు నన్నియందు హోమము చేసెను, 

సీ, చెక్కుటద్దములవై ( $ జెజిలాడునప్పుడు 
క స్తూరికాపష తశేకములంబో లె 

(శవణపాశములలోం 3 జా(గి పా తెకునప్పు 
లలిత తమాల పకీల్ల వము, జో ల 

గలికికన్నులలోనంశ బొలుపారునప్పుడు 

నవలీలనీలాంజ+నంబు వై” లె 

ఫాలభాగంబు వై గేబజి తెంచునప్పుడు 

గ్ర మనీయచూర్లాల$క ముల బోలె 

తే. నప్పు డావర్ణి తాజ్యధాశరాభిఘార 
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పరిమిళ ల్లాదనవశీ మోశీపల లవా[గ 

హుతహు శౌశనజిహ్వోసకముళ్ళ మగుచు 

హోవుధూవముంబు బాలవె వై +నొయ్యం బొలసి. 108 

ట్రీ, పోీమధూమంబు, ఆపర్టి ... సముద్ధము ప ఆపర్టి తే= ఈనల దమయంతు 

లచే విడుపంబడు, ఆజ్య ధా రాఖిఘార = నేతి ధారపోంతలయందు, పరిమిళత్ ఇ 

పరిమళించుచున్న, లాజి= పేలాల చేతన్కునపళమిపల్ల వాగజ(కొ త్తజమ్మిచివురుల 

చేకను, హుత= హోమముచేయంబడజీిన;, హు తాశన= అన్ని హో తముయొక్క 

జిహ్వా =జ్వాలలవలన, సముత్ధ్ ము=పుట్టినదిఅగుచుక్ ,ఒయ్యక్ష్ =(క్రమముణ్యా 

చెక్కు_టన్దముల సె౯ =అద్ద ములవంటి చెక్కి_ళులమో(ద, చెజలాడునప్పుడు= 

తిరుగునస్పుడు, కస్తూరికాప రకముల6బో లెక = మకరి కాషతేయులవలెను, ఆ 

నగా-ఘామము మకరికాషత్రములును బోలి నల్లగా నుండుటచే న్ర్రీలలంకరించి 

కొను మకరికాపతే ములవలె నుండెనని దాని నుత్చేఏక్షీంచినాండు. ఈ 

రీతిగ నే [కిందిమాడుపాదములలోను స్తీ లలంకరించుకొను నల్లనికాంతులు గత 

యాభరణవిశేషములుగా. బొగను చ్చే” క్షీం చెను. (శవణపాళ ములలో౯ = చెవుల 

దరినుండి, చాంగిపా అడున్ళు = సాగిపోవునపుడు, లలితతమాలపల్ల వములబో లె= 

సుందరమగు కానుగుచిగురువలె - తమాలపల్ల వము నల్ల -గా నుండును - త్రం 

దానికర్ణ భూవషగాం దాల్బుచుందురు. కలికికన్ను లలోనక్- = సొగసయి 

చ్నేత్రబిులందు, పొలుపారునప్పుడు=(పకాళించునప్పుడు, Sls 

చో లెక౯=(కొ త్తవిలాసముగల నల్లనికా టుకవలె- నీలు నల్లనికాటుకను కన్నుల 

నిడుకొనుట్యపనిద్ధియే, ఖాలభాగంబు పె పెక జలలాటముమీద, పణ తెంచునప్పుడు 

_పసకంచునెడం కమనీయ చూర్షా లక ముల6బో లె=మృదులములగు ముంగురుల 

వలె, సౌందర్యవ వతు లగుసతులు '"లలాటకుపె (వేలునట్లు ముంగురుల(6 బెనుచు 

చుండుటగలదు, బాల పక్ =దమయంతి చెని, పొలని=పర్సి, వెనుక నన్వయముం 

శా. చేయి మొదలగువానిచే వృద్ధినొందిన పశోమధూమము దమయంతికి 

చెప్కులపె న ాప కములు, కర ములయందు తమాలపల్లవములవ తె 
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న్కు చేతములయందు కాటుకనలెనుు మోమునందు ముంగురులవలెను [బకాా 

శిం చెను. అలం, ఉత్నేక్ష. 

ఉ. కాంచన ము(దికామణిని శ కాయక రాళవలన్న యూఖ రే 

ఖాంచల చ(కచుంబిత నశఖాంకుర మెన నృపాలు చెట్టం బ 
er థ్ ట్రించె. (బమోదసంపద ఫఘశేటిల్లగ నొక్క పురం(ధి నవ్యగ్ 

మాంచము (గొ _త్త లే; జెమరుశనయ్యిరు గేలను సంభ వింపగన్ . 

టీ. ఒక్కఫురంధి = ఒక ముత్తైదువ (ప్రమోద సంపద = సంతో షాతి. 

శయము ఘటిల్లంగక్ = సంభ వించుచుండగా, అయ్యిరు గలను=ఆయిరువురి 

శేతులందును, నవ్యరోమాంచమును = (కొ త్తగగుర్చాటును, (క్రొ త్త లేంటెమ 

రు=[కొ లేయైన చిబుచెమటయు, సంభధవింపలాక = సంభవించు చుండ. 

గాను కాంచనము... నఖాంకురము = "కాంచనజసువర్థ వి కారమయిన, ము[ది 

"కా=యుంగరములందున్న , మణి=రత్నములయొక్క_, నికాయ= సమూహము 

యొక్క, కరాళ =దట్టములయిన, వలత్ =వ్యాపీంచుచున్న, మయూఖ రాజ 

కిరణపం క్రలయొక్క_) అంచల= కొనలయె: క్కు, చక్ర్ష=వలయము చే, చుంబిత= 

ముద్దిడంబడుచున్న - ఆవరింప(బడిన, నఖాంకురము=గోళ్గుగలది, ఐన నృపాలూ 

టక్ = అయినటి రాజుయొక్క. చేతిని పటించెలా =దమయంతిని బటు 
లు లు లు లట 

కొనునట్లు చేసెను, అనలా నలుఇచేయి (వేళ్ళయ్యృదున్న యంగుగీయక రత్న 

ముల కాంతి సంపద చే మిళిత ములగుచున్న గో ళ్లు గలదని భావము ఇట్ల ప. 

వరుల కర[గవాణము కాతుకాగారమునకు. బోవుటకు 

తా. ఒక పురంథి బంగార ప్ర టుంగరములందున్న రత్నముల కాంతులచే 

వెలుగొందు నఖములుగల నలునిచేతి చే దమయంతి చేతిని బట్టు'కొనునట్న చేస 

ను. అప్పుడు వారికి సంతో షాతిశయము సంభ వించెను. వారిరువుర చేతులం 

దును, గగుర్చాటు, శా ర్త చెమట మొదలగు సాత్విక వికారములు (పబలెను. 

వ.ఇట్లు పాణ్మిగహణం బొనర్చి పురం[ధీజనవిలోక నార్గంబు సహా(స 

రం([ధ్రీకృతంబుగాం జేయ(బడిన కాతుకాగారంబు (పవేశించి. 
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టీ, ఇట్లు, పాణి గవాణంబు=కర గవాణమును, ఒనర్చి= చేసి, పురం (ధీజిన 

విలోకనార్థంబు = ముల సుపలు చూచునిమి త్రము సవా సరం ధథీకృతేంబు ర 

వేయిరంధ ములు గలదిగా చేయ(బకిన, కౌతుకా గారంబు=వి వావామందిరమ్ము 

(్రవేశించి చేరి, అని పెపద్యముతో నన్వయము. 

తా. స్పస్ట్రము. 

గీ దథథ తాశుండు తొడుగు కుంరీదనపు( బై (డి 

కంకటముయభోలు వేజాలేకములబుంటి 

మ్య భాగంబునందు | శ్రీశమంచ మెక్కి. 
రంబుజాహీయు నిషధ దేశ శాధిపతియు. 106 

టీ. అంబుజాక్షీ యు =దమయంతియు, 7 షథ బేశాధిపతియు =నల రాజాను 

దళశళ తాకండు=వే ము "నేత్రములు గలవాండు అవలగా నింద్రుండనుట, తొ 

డుగు కుందనపు బె డికంటకము=ధరించెడి మేలిమి బంగారు కవచమును 

వేయికొన్నులు దెలియుటకై వేయిరంధ్రములు గలిగియున్న కవచమును పో 

లు... ఫెగంబునక - పోలు = సరియగుచున్న, వేజాలకముల యింటి= వేయి 

కిటికీలుగల మందిరముయొక్క, మధ్యభాగంబునందుక్ =నడుమ, (శీమంచ 

ముక్ =శోభాయు క్షమగు మంభెను, ఎక్కిరి=అధిస్టించిర. “అనా పధూవ 

రులు వివావాదినములం రోకో? దిని “ఏక త్రేశేయనం (తీరాతేం (బహ్మ 

చర్యం” అని యిరువురును సంభోశాదులను విడిచి యొక్క_చోట శయనింపవ 

లయును గాన నలదమయంతు లట్టిమందిరము చేరి శయనించిరి అనికొందలఆం. 

తా. దేవేందుండుం దొడిగిన వేయు చే తములుగల కవచమువలె వేయి 

శిటికీలతో వెలయు నమ్మందిరము (ప్రవేశించి మంచమారోహీంచిరి. 

వ. అనంతరంబ భోజకులాభరణంబులగు దదముదమును లిరువంక 

చండి చుటంబులకు భోడనంబులు వెట్లం గటడం శేసిరప్పుడు. 
గా టట 6 అలు 

టీ. స్పవు. 
క్రి లు 

సః పట్టాంశుకముల వె. $ బన్నీరు (పోక్నీంచి 

49 
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చేయార్సి చాంపట్లు $ చేయువారు 

మక్క_ళించినఠావు + మంజిళ నెంబెర 
త, 

లుంగ రంబులంబట్టి శ యొత్తువారు 

నగరుధూపముంబెట్టె $ యభ్యంతరం బై న 

గగనావకాళ౧బు. శే బొగపువారు 

'వెండియెడనలవై శ వెలచి తెచ్చిన వె (డి 
Co 1౬. రు 

పళ్లెంబు లాయ త్త $ పజుచువారు 

"లే, రంకు మృగరోమ కృతనూత్న క్ట రత్నకంజబ 

భాది నానావిఛా భసర్హి శ$తాసనములు 

పెట్టువారునునై_ రిందు $ బింబవదన 

లుభయబాంధవ భోజనో $ ద్యోగ వేళ, 108 

టీ. ఉభయభబాంధప భోజనోదోోగ వేళలా =ఇరువంక చుట్టము లును భుజిం 

చునట్టి సమయమునందు, ఇందు బింబవదనలు=చం[ధబి: బమువంటి మోములు 

గల శ్రీలు, పట్లాంశుక ముల్ =పట్టు పస్త్రములమింద, పన్నీరుక్ =సుగం 

ధిజలమును, (పోశీంచి=చల్లి, చేయార్భ= చేతితో యల్లార్సి తడినిబో(గొట్లి, 

చాంపట్ట్లు = అప్పడములవలెచదువై న వీగా, చేయువా రు,మక్క_ళించిన. .. పెంటె 
లు-మక్క_ళించిన=ని గిడించిన, కావు, మంజిళ్ళ = మేలయినచిత్రివ స్త ములయొక్క, 

పెందెరలు= పెద్ద తెరలను, ఉంగరంబులక పట్టి=దం డెమ. లందలి యినుప యుం 

గరములనుబట్టి, = ఒత్తు వారును= ఒకమూలకు తో9యువారున్వు అగరు ధూప 
ముల్, పెట్టి, అభ్యంతరంబుజఆ నడుమనున్నది, ఐన గగనాపకాశంబును = 

అయిుట్టి యాకాశ (పదేశమును, పొగపువారు = పొగపట్లించువారునుు 

అనలా భోజనసమయమున దుగ్గంధము లేకుండ నుండుటకై పరిమళ వర్గకము 

లగు ధూపములు వేసి యామధ్య గగనము మిక్కిలి పరిమళవంతముగావించు 

చున్న వారును, వెలచి=తో మ్కి తెచి చన పపెండిప శ్లింబులు = కొనిపచ్చిన బంగా 

రపు ప్లిమ:లన్సు వెండి ఎడ్డనల్నపెక్ = వెండీ బల్లలపె ఆయ త్రపజుచువారు 
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=సీద్ధము చేయుచున్న వారున్సు రంకు... తాసనములు--రంకుమృుగ= ఒక విధ 

మగు మృగముయొక్క_) రోమజ=ేళేములచే, కృత = చేయబడిన, నూత్న = 

(కొత్త వియగు,రత్న కంబళ =రత్న కంబళ ములు, ఆది. మొదలయిన, నానావిధ 

=అ నేక విధములయిన, అభ్యర్హిర=పూజనీయములగు, అసనములు పెట్టు 

వారును, ఐరి. అనలా న్దీలు భోజనంబులకు6 దగిన (పయత్నే ములు చేయు 

చున్నవా రై రని భావము. 

తా. స్పష్టము. 

క (వయ్య వడకుండ నాడిరి 

వియ్య పు మేలంబు లుభయ 1 విధబాంధవ్రలుళా 

నెయ్యంబున. దియ్యంబున 

నొయ్యనం జతు రాత! రాధి కో క్రి పొఢిన్. 109 

టీ. ఉభయవిధ బాంధవులుక్ = రెండువంకల చుట్రములును, ఒయ్యనక్ = 

మెల్లగా, నెయ్యంబునక్ తియ్యంబునక్ = న్నేవా (వీయములచే, ఇతురాక్ష రాధి 

కో కి పౌఢి౯ -చతుర = "నేర్చునునూచిం వెడి, అక్షర=వర్థ ములచే, అధిక=గొ 

ప్పవగు, ఆ క్రిజమాటలయందలి, (పౌఢి౯ =నిప్రుణత చే, వియ్యఫు మేలములు= వి 

య్యంకు లాడు కొెడి పరహాసవాక్యవాలు, |[సయ్యవడక, 6ఉండక్ =తునుకి (క్రిం 

దంబడకుండునట్టు గా, ఒక మాటమెన విడువకయని జ ము. ఆగిరి=పలికికొనిరి. 

తా. ఇరువుంకల చుట్ట ములును, స్నేవాయుతములగు (వీయపచనములను 

జతుర వాక్యములందలి చేర్పు వెల్లడియగునట్లు మాటకు మాట విడువక పరిహో 

సము లాడికొనిరి. 

సీ, సర్వతోముఖపిపొసకుం శ దప్పిపడియెదు 
కామమోదనము ని శే క_ముగవలయు 

నీముఖంబున మాకు $ సెజయంగ సుఖమబ్బు( 

గాంచు గావుత నిన్ను. + గమలయోని 

యనులోమమున లెస్స $ పనిచేసి కొం టిప్పు 
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భగవదారాధన $ (సా_క్తినిధివి 

ఏిద్వజ్ఞనులు నిన్ను 4 విషయించి వత్తురు 

కలమధురములు నీ $ గళరవములు 

తే. అనుచు నె య్యంపువియ్యంబు క్ట లల్ల నల 

సరసనర్తో క్రి కి చాతుర్య $ సౌష్టవమున 

గోస్టి సలిపిరి తమః లోనం $ గొంత పొద్దు 

ho పర్యంత $ భూములందు. 110 

సర్వతో ముఖ వీపొాసజ=జలమును (దాపనిచ్భ--(అసభ్యార్థము- సర్వతః 

=అంకటను, ముఖవిపాస=అధరాభిలావ. కామము+ఓదనము= ఇష్టమైన యా 

హోరము---(కామ +మోదనము = మదనానందనము.) పముఫకమున అన్ 

న-(నీ నోటి చేత) నెజయంగక సుఖముజ=నిండుగాసుఖము----(నెఆ=నిండయిన 

అఆంగసుఖయు = అవయవ సౌఖ్యము.) అనులో...టివితలవెం[డుకలు చక్క. 

గా సపరించుకొంటివి. భగ. ..నిధివి.భ గవ త్సేవ కలుగుటకు పట్టయినవాండవు. 

విషయించి=గూర్చి-- (రమించుట కై ) గళరపములు=గొంతు ఎలు0సలు---(మ 

ణితములు.) 

తా. స్పష్టము. 

చ. లలన యొక ర్తువగ్గు కృక శీలాసము చేరంగందెచ్చి వంచన౯ 

నలునకు( గుంచెవట్టు నెలేనాగ Sea మధ్వ ముంబునకా 

నిలిపిన గాలుపాణో నది శ నీవియసనీవుకు. దోడిభామినుల్ 

గలకలనవ్వ నూడ్చె నది శ గట్టినపుట్ట ము పాయళూన్యతన్ . 

టీ లలన, ఒక ర్షు=ఒక న్లీ), వగ్గుకృకలాసము=చిక్కి-న తొండన్యు 

వంచనక =మోసముచే, చేరగక౯ా, తెచ్చిజసమిపమునకు. గొనివచ్చి, నలున 

కుక =నలరాజునకు, కుంచె వట్టు నెలనాగపద ద్వయ మధ్యమంబునళ్ =వింజూ 

మర వీచుచున్న యొక నీయొక్క రెండుకాళ్ల నడిమి ప్రదేశమున, నిలిపి 

నకొజఉంపంగా, అది=ఆతొండ, నీవియనీమకుక్ ఇపో(కముడి దాపునక్కు కా 
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లు [పా(కక్ =కాలిమోయదుగూ [పాణి పోగా. అది=ఆ నీ, ఉపాయళూ 

న్యతక=వేటొక యుపాయము శేకపోవుట'చే, తోడి భామినల్ =తనతో 
నున్న శ్రీలు, కలకలనవ్వక్ =పకపక నవ్వునట్టుగా, కట్టుపుట్టముక్ =కట్టు 

వ స్తిమును, ఊట్బెక్ =పద లెను. 

తా. ఒక శ్రీ) పరిహాసమ కై యొవ్వరికి. చెలియకుండ నొకబక్క తొండ 

నుదెచ్చి నలునకు. జామరము పటియున్న యొక నీ) -కాళ్లనడుమ నుంచెను. 
౬ ఆటీ యm 

ఆతొండ కాలిమిందుగా(బాశి పోశముడియొద్దకుం బోలగా నది భయమున 

మెలపు తన్చీ కోకవిడిచి దిగంబర యయ. దానిని జూచి యచ్చటివారు 

నవ్విర్. 

చ. అలికుల వేణి యోరొకనిశహ _స్త్వములక్ ముఖ మజ్జ నాంబువుల్ 
గలంతియ నె త్రిపోయ నవిశీగార్సు చునుండే నతండుదోయిటకా 

నెలకొని దాని[కొమైజు(గు! నిదపుంజెక్కులు ముద్గు వెటుకోం 
ఆశ ౧ ౧ లట 

.గెలవ్రులవారి మాపు గిలిశేగిళ్లు మొజుంగంగ వేళ(గోరుచు౯. 

టి. అలికులవేణి=తుమైెద గుంపువంటి జడగల, ఓ ర్తు=ఒక క్రీ), ఒకనివా స్త 

ములక = ఒకనిచేతులలో, ముఖమజ్జి నాంబువుల్_ =ముఖ( పమోళ నోదక మును? 

గలంతియక్ =గిండి వెంబుతో, ఎ తి, పోయ్ =పోయుచుండ౧గా, అతేండు= 

అఫురుముండు, నెలకొని=నిలుచుండి, దాన క్రొ మెటు(గు నిద్దపుశెక్కు.లు=ఆ నీ 

యొక్క_ నూతనవిలాసములుగల నున్నని చెక్కులను, ముద్దు, పెట్టకోజాజ 

ముద్దు సెట్టుకొనుటకు, కిలవులచారిచూపు= (పక్కనున్న వారియొక్క 

చూపులయొక్క, గలిగిళ్టు = చక్కి_లిగింతలను మొజంగక్ , కక్ = వం 

చించుటకు, వేళ =సమయమును కోరుచుక్ =అభిలపించుచు, అనయా' 

దన్మప్రక్కొ-నున్న వారు తనవైపు చూడకుండ నుండునట్టి సమయము (ప్రతీ 

శీంచునని ఛా.వము. అవిజఆయుదకములను, కార్చుచునుండెక్ = (కిందికీం 

బడిపోవునట్లు చేయుచుండెను. అనయా నాకీ) జలమువోయుట వూ ర్రియె 

నచో వెడలిపోవును. శాన నామె నిలువం 'జెట్టగెంచి తనసమిపపువారు చూడ 



774 శృంగారనై మధము [ప-118. 

కుండ నుండుసమయమును గోరుచు నా శ్రీ) పోనిననీటిని దోనిటినుండి (క్రిందికి 

బోనిచ్చుచుండెనని భావము. 

తా. ఒక యుపతీమణి ముఖమజ్ఞ నార్థయు జిలము %ండితో. బోయుచుం 

డగా వాడు దానిచెక్కులు ముద్దు వెట్టుకొన నెంచి తన్మపక్కొ_ నున్న వారు 

చూడకుండ నుండు సమయమున వేచియుండి యామె పోసెడి జలమును 

(కిందికి విడుచుచుం డెను. 

ఉ, అవ్వ లిదిక్ష్య మోమయి[ పి$ఫయుబుననొండులతోడముచ్చటల్ 

(దవ్వుచు నొక్క కోమలిపశ రాకుననుండగధూ ర్తుండొక్క_రుం 
డివ్వలవచ్చివం చన మెశేయిన్ను నముమించుమెజు౨గుటద్ద మున్ 

నవ్వుచుంబె జ దాని చరశణంబులకు న్నడుమైన మేదినిన్ . 118 

టీ. అవ్వలిదిక్కు = పెడదిక్కు గా మోము, అయి=మోముంచుకొన్సి (పి 

యంబునక్ = వేడుకతో, లేక, ఇష్టముతో, ఒండులతోడక్ =పరులతో, ము 

చ్చటల్, (తవ్వుచుక్ =ముచ్చటించుచు, అనంగా నిష్టగోష్టి సలుఫుచునని 

ఛభావయు. ఒక్క_కోమలి=ఐఒక కాంత, పరాకునక్ = ఏమజిపాటుతో , ఉండం 

గక, ధూర్తుండు, ఒక్క_రుండు=ఒకధూ రుడు, నవ్వుచుక, ఇవ్వల=ఆ శ్రీకి 

'వెనుకభాగమునుండి, వచ్చి, వంచనమెయిక=-మోసమయుచే, దాని చరణంబుల 

కుక=ఆ నీ) పాదములయొక్క, నడుమైన మేదినిక =మధ్యస్థమగు భూమి 

యందు, నుకుమించు మెజుంగుటద్ద యుక =నున్నగని (పకాళిం చెడి మెలు(గుట 

ద్దమును; పె స్ట్రైక్ =ఆంచెను. దానియందు (బతిఫలిం చెడి గో ప్యావయపగు 

లను జూచు నుద్దేశముతో నట్లు చేసెనని భావము. 
తా. ఒక న్లీ) పెడకుమొగ ముంచుకొని మజీయొక న్లీతో మాటలాడు 

చుండగా వెనుకనుండి యొకధూ ర్షుండు నవ్వుచువచ్చి మోసముచే నొకయద్ద 

మునుదెచ్చి దానిపాదములకు నడుమ నుంచెను. 

చే. ఓమె యేమె యి దేమే మె శ లేను యేమె 
మేఘుపువ్పంబు చే వంచు $ మేలమాడ 
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మేమె మేమెలు తటుచయె శ మేలుమేలు 

మేక మేంకన సభవారు శ మిగుల నగిరి, 114 

టీ. ఓమే=ఓబాలా! ఏమె ఇదియేమి ఏమె = ఎందుచేత శే, మేభపు 

'న్నంబు=జలమునుు, శతేవు, అంచుక = తేకుండనున్నా వని, మేలము=పరివాసమయ్కు 

"ఆడక =పలుకలా) మేమె మేమెలు= మేయనెడి యక్షరములు, రేటు, ఆ 

య్యెక్ = అధిక ముగా6 బలుక కంబడినవి. మేక మేక, అనగా సభ వారు=అచ్చ 

'ట భుజించుచున్నవారందకును, మిగులక్ , సగరిఇనవ్విరి. 

తా. పడ్డించునప్పుడొక స్త్రీని మరియొకడు “'ఓమె “ఏ మే”"ఇదేయేీ “మేను 

ఫున్నుంబును దేవు'అన పలుమాటఆం "మే" అనునక్షరములు పచ్చునట్లడుగంగా నది 

శవము అనుచున్నా(డు ఇతడు “మేక మేకి యని పరిహాసయుచేసెకు. అం 

దుల కచటివారు నవ్విరి.---లేక యొక క్రీ మ శీయొక నీతో మేఘపుమ్పము 

తేకేమియని పల్క_(బోయి, చు మే మే మేగుపుప్సముని “చేయను నక్షరములు 

పరిహాసమునకుం బలుకలగా మేంకవలె నజుదుచున్నదని పలుకుచు నచ్చటి 

వారందటును నవ్సిరి. అనికొంచ ఆర్య ము సే'సెవరు. 

'ఉ. లాలనం (గొ త్తబెబ్బులిక $ ళాసము వెట్టిరి యాసనంబుగా 
గోలయుసాధు వె నయొక $ కోమటికి న్నిషధే )దుబచ్చుకు౯ా 

మేలపుమె వడిందనునశమిాపపుభూ రు రులు తత్సురస్థ ఎలాం 

గూలత యవ్వణిక్కునకుం శే నోవ్ట విజృంభణ శంక చేయన్. 

టీ. నిషధేం(దుబచ్చుకుక జనల రాజుకోశాధి కారియెన, గోలయు=ముగ్గుం 

డును, సాధువు= సజ్జినుండును, ఐనయొకకోమటికిక = అయి నట్టి యొక కోమటి 

వానికి, లాలనక్ =బుజ్జపముతో , ఆసనంబు గాక =ఆ స్తరణముగా, (కొత్తజె 

'బ్బులి కళెసము= (కొ త్తదగు పెద్ద ఫులిచర్మమును, మేలపుమైవడిక జపరిహాసపు 

శుధముగా, తమ సమిపఫు ధూర్తులు = ఆకోమటికి సమీపమున గూర్చుండిన 

సపెంకినాం డు )కత్పురస్థలాంచాలతక తత్ = =ఆతోలు మొక్క, పురస్థ=ముందు 

శాగముననున్న, లాంహాలతక =తో కగలక్రై యురికి ,అక్యణిహ్య_కకుక = ఆకో 
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విటరని వెండి వెదలు * వెడము వెటం 
6 m౧ టి 2) 

బెట్టుటకు నంగనలకును శ బట్ట. దడవు. 119 

టీ. పచ్చజామానికంబుల ప శ్లిరములక్ =మరక త్ మాణిక్య యులతో (౧ చేసిన 

పశ్లెమలందు, పచ్చగందని కూరలు=పసరురంగు చెడనికూరలు, ఏర్పడమిళ్ = 

స్పస్థ ముగా గానరాకుండుటను, జూచి, పెట్టరని=వ స్తుఖ్రలు పెట్టలేదని, "పెం 

డి పెదలు= పెండినడప్రువారిలోం బెద్దలు, పెడము = పెడ మొగము, పెటక = 
“౧ ద రగ ది లు 

ెట్టంగా--కోవింపంగా, పెట్టుటకు=వడ్డి చుటకు అంగనలకుక = న్లీంలక్కు తేడ 
వు=జఆలస్యము, ప్మ్షైుక = ఆయెను. అవగా శ్రీ)లు పచ్చనికూరలు దెచ్చి 

యాకూరలతో సమానవపర్గ ముగల ప్లైెముఅందు6 బెట్టెరి. కాన వారికావస్తు 

వులు గానరాలేదు. అందులకు వారికి. గోప పుచ్చి “పెడముఖము పెట్టం. 

ఆ న్రీ9 లదితెలి [కొని యావ స్తువులం దుంపంబడినపనియం నాప్యాత ములును 

ఇభారలును సమానపర్గ ము గలవగుటచే మిరు తెలినికో లేక పోవుచున్నా 

శనియు సమాధానము చెప్ఫుటకు వారి శకెంతయో కాలము పట్టు చుండెను. 

వారట్లు చెప్పుచుండినను బెండ్లి దలు నమకపోవుట చే మ2మ శి చెప్పపలశిప 
Mm ౧ oD జాలీ 

ఇచ్చెను. అందుచే వారికిజాలకాలము పట్టు చుండెను. 

తా. స్పష్టము. 

ల ఇ 2 3 అ ము, నివసడ్చాప్ప మఖండి తాఖలమం నిశేర్మి కృం బసంత్య క్షమా 

రవ మన్యోస్య మసంగతం బహృత సాశరస్యంబు గారం బగా 

రవమా మాదన మోదనం బమృత పశ ర్యాయంబుసంబంధి నౌం 

ధవభూ పాలనుతుల్ భుజించిరి వమయోశేద ర్సానురూపంబుగన్ . 

టీ. సంబంధ... సుతుల్ - సంబంధ = సంబంధులను, బాంధవ= చుట్టము 

అగుభూపాలసుగుల్ = రాజకుమారులు, వయోన ర్పాను రూపంబుగళ జతమయొ 

క్క (ప్రాయము సత్తువననుసరించి, నివసదా ఎన్పుము = నివసించుచున్న వేడిమి 

సోలదియు, అనలా గొంచెయు వెచ్చశగానున్న దనుట్క ఆఖండి తాభఖిల యజ పాక 

చమునందు ముక్కాలు గానిదియు, ఆనా బి న్యుపుగింజలలో నొక్క_టియును 
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- ఖుండితమైనది లేదు, పాకావస్థలోం గూడ విశేనము గలియ(బెట్టక పోవు 

టచే ముక్కలుగాలేదని భావము, నిర్మి క్తంబు=చక్కంా6 నడుగుటచేం బి 

య్య యునంటిన తవుడు పోవును గాన నిర. లమైనదియు, అసంత్య _క్షమార్షవయు= 

మె త్రందనమును విడుపనిదియు, అన్యోన్యము =పరస్పరమును, ఆసంగతము=కలి 

యనిదియు, అవ్భాత సార స్యంబు=వారింప(బడని రుచిగలదియు, గౌరంబు= తె 

'ల్లగానున్న దియు, తలపుల కా నుండనిదియు, ఆమోదనము=వా 

కము కలిగించురదియ్సు ఆమృతపరా ి యంబు= అమృత ముతో సమానమయిన 

దియు, నగు, ఓదనంబు=అన్న మున్సు భుజించిరి=తీనిరి. 

తా. పెండ్లికివచ్చివ చుట్ట మలందటును వెన్సనిదియు, ఖండితయు గానిది 

యు, నిర లమైనదియు, మృదువయినదియు, నొకదాఏతో నొకటి కలియని 

దియు, సరసమైవదియు, వెన్నెలపలె ధనళ మైనదియం, సన్ననిడియు, నామో 

దము కలిగించునదియు నమృతనుతో సమమైనదియు నగు నన్నమును దమతే 

వ దగినట్టు గా భుజించిరి. 

సీ, నోధూమేవికా $ గుచ్చంబు లచ్భాచ్చ 

ఖండశ ర్క_రలతోో+ శే గలపి కలపి 

గుజ్జుగా గాంచిన * గోశ్నీర పూరంబు 

జమిలి కుండెంగలవె $ జల్లి చల్లి 

మిరియంబుతో. గూడ $ మేళవించిన తే నం 
దోరంపు లడ్వాలు $ దోచి తోంచి 

పలుచగా వండిన * వలిపంపుం జాంపట్లు 

చెసరపప్పులతోడం శ బెనంచి వెనంచి 
తే. గోవ జ వ్యాది. గస్తూరి( $ గాత పజుచు 

“వెన్న పడిదెంబు జొబ్ ల శ విదిచి షా దిచి 

"వారయా(తికు లను మోద $ వంతు లగుచు 

వలచి భుజియించి రొగి. బిండి శ వంటకముల. 121 
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ట్ర్, గోధూమ... గుచ్భంబులు - గోధూమ సేవికా=గోధుము చూర్భ మును, 

'బాలునుగలిపీ చేసిన భ క్ష్యువి శేవములయొక్క, గుచ్చంబులు= గుత్తులను-_ గుత్తు 

లవలెనున్న వానిని అచ్చాచ్భజండ శర్కరలతోక౯ =మిక్కిలి స్వచ్చమైన కండ 
చక్కెారలతో, గలపీ,కలపీ=మిక్కి-—లి సంయు కమగునటు చేసి, ఇటం గలపీ శ 

ఆలి (౧ 

క € ఫల. ప్రము భృళార్ధమున ద్విరు క్తమైనదని "తెలియ6దగినది, లల్లార్చిఖండశర్క్ల ఫల 

తో౯”అనుపాఠమున వానినాడించి చక్కెరలో గలిపినారనుట, గుజ్జుగాక్ = 
చిక్కగా, కాంచిన గోకీ రపూరంబు= కాయగంబెట్టిన యావుపాలమ్కు జమిలి 

మం డెగల్ట పెక =జతగానున్న గోదుమపూరీల పె, చల్లి, చల్లి = మిక్కి_లి (పో 

శీంచి, మిరియంబుతో గూడ =బఒక దినును సంచారువుతో(యగాడ, 'మేళవిం 

చిన తేనె=కలపీన మధురసమందు, తోరంపులడా ఎలక్ =పెద్దవగు లడ్డులనెడి 

భక్ష్యువి శేవములను, తోయి తోచి, పలుఇగాE, వండిన పలిపంపుచా(ప 

ట్లు=పండినటి సన్ననిబటవ లె నున్నయొక దినుసు వీండివంటకమునుు పెసరపప్పు 
ల ౬,౬ లు 

లతోడకా, పెనంచి పెనంచి= కలియ(గూర్చి-అనలా వానిని జక్కగాం బెస 
రపప్పుతోం గలుఫపుటచేం బెద్ద వగుచున్నపని ఖా నము. గోవజవ్వాది= మనోజ్ఞ మ 

గు సంకుమద మును, కన్తూరి=క స్తూరిని, క్రొఆఅయరేపటుచు 'వెన్నపడిదంబు=తే కు. 

వగా జేయయణజాలిన వెన్నతో (జేసీన (దవ పదార్హము, జబొబ్బిల్లక్ =నిండువట్లు. 
థి గా గ 

శా, విదిచి, విదిచి=మిక్కిలివిదిలిచి, వారయాతికులు= పెండ్లి వెరు, అనుమో- 

దపంతులు=మిక్కి_లి సంతసము గలవారు అగుచు౯్, పలచిజ[వీయపడీ, వీండి 

పంటకములు = భక్యవిశేషములను, భుజియించిరి = తినిరి, 

తా. ెండ్లికిపచ్చిన చుట్టములు సంతోషవంతు లై గోధుమచూర్గ ముతోనూ 

బాలతోనుజేసినఛ క్ష్యవి శేషమును నిర్శలమగు కండచక్కెరతోంగలివి, చిక్కం 
గాచిన యావుపాలను గోదుమపూరీల పెం జల్లుకొని మిరియమెడి సంచా" 
రువుతో మి[శము చేసిన "లేనయందు 'బెద్దవగు లడ్డులను దోచుకొని, పలు చా 

వండినచాంపట్ల నెడి యప్పడముపంటియొక' దినుసు భక్ష్యువి శేషములను బెసరపప్పు; 

లతో మిళితముగాంజేస్తి సువాసనచే మనోవారమగు జవ్యాజిని, కస్తూరినిమిం. 

చియుండునట్టి వెన్న తోంజేసిన (దప పదార్థము నిండునట్లు జేసీ పిండింటక ములు 
సాప్యాయనముతో భక్షీంచిరి. 
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చ, తరుణులు చంచలాలత లుశేతత్క_ర భాండని కాయ నుంబుదో 

త్క_రములు పాలు(చేనెలు ఘృశతంబులువాన లఖండఖండశ 

ర్క_రలును చాతీ పండ్లు నడళ గండ్లను శోభనభు క్తి వేళ దొ 
ల్క_రిసమయంబు పే రెలమిశ ” కొనకుండు నెభో కృసస్యముల్ . 

టీ. తరుణులు = యువతులు, చంచలాలకేలు = మెటుసుదీవియలు, తతర 

భాండని కౌొయము= వారి చేతులలో నుండెడి కుడలసమూవాములు, అంబుదో 

ఈత_రములు= మేఘముల గుంపులు, పాలు, తేనెలు, ఘృత ంబులు = నేతులును 

వానలు =పర్జ్ ములు, అఖండఖండళర్క_్రరలును= ముక్కాలు గాని కండచక్క_రలు 

ను, (దాక్షపండ్లును, వడగండ్లు, శోభనళు క్రి వేళ=ఆ పెండ్లిభోజనమ:ల సమ 

యము, తోల్క_రిసమయంబు =వర్షారంభ కాలము, భీ భో కృృన స్యముల్ = భుజిం 

చువారనెడీ పెరులు, పేరెలమిక = పెద్ద సంతసమును, కె కొనక, ఉండునె = 

న్వీకరింపకుండునా ? అ. తొలకరిసము యయ స సస్యముల కానం 

చముగొలివీనట్లు గా పెండ్లివారు భోజనము చేయు వేళ మిక్కిలి వారికానంద 

ము గొలిపనని భావము. 

తౌ. శ్రీలు మెజు6ఫు దీ-గలస లెను, వారి 'చేతులనుండు ఛాండములు మేనుం 

బులవలెనుు పాలు తేనె నేయి మొదలగునవి పర్ష ములవ లెను గండచక్కె_రలు 

ను (దాక్షపండ్లును వడగండ్ల లెను, భోజనసమయము తొలకరివలెను (బకాళిం 

చుచుండ, భో క్షలనెడి సస్యములు మిక్కిలి యానందమును గాంచకుండునా? 

అలం. రూపకము. 

క... అరుదు నవు డొక్కొక యెడ 

మరకత నుణిపాత గగనీమండల నుమ్యెల 
జిరువడములపాసెము శశ 

ధరుం. డయ్యెం జక్క లమ్యెగ దాత.ఫలంబుల్ 3 128 

టీ. అపుడు =భుజించునెడ, అకుదుగక =అచ్చెరువగునట్లుగ్కా ఒక్కొక 

యెడల =ఒక్కొకచోట, అనగా పాయసము పడ్డించినచోట్లననుట, మరక 
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తమణిప్శాత = మరకఠతపుమణుల చేతను కూర్చంబడినప్మాత, గగనమండ 

లము= అంతరిక్షము అమ్యెక్, చిరువడయులపా'సియ = చిరువడములతోోవ 

డ్లెంచినపాయసు, శశధరు(డు=చఛం[దుండు, ఆయ్యెన్, (దాక్షఫలంబుల్ = 

(దాతమఫలములు) చుక్కొలు=నక్ష[తేములు, అమయ్యొక్ = అయినవి. చిరువడము 

తోంహాడిన పాయసము శశ ముతో గూడినదందునిపలె నున్నపనుట. 

తా. భోజనములు 'ేయునపుడు పెండ్లి వారు భుజించు మరకతపు పాత్రము 

ఆకాశమువలెను దానియందలి పాయసము చందునివలెను, ఆపాతములయం 

దుండు (దాక్ష ఫలములు నక్ష (తములవలెను నుం డెను. 

నీ. అమృతరసోపమం $ బెన కమ్మనియాన 
వాలపాయసనుు జంశబౌొల మయ్యె 

గరుడపచ్చలచాయ $ గల పచ్చగందని 

కాగ లుశె వలాంశేకురము లయ్యె 

మంచులప్పల మించుశమంజెంగ మడుపులు 

పొరలి తెబ్బువగట్టు * నురువు లయ్యె 

గపురంబుల యొప్పుశేదప్పు వట్టంగంజాలు 

ఖండశ ర్క_రలు సె 1కతము లయ 

"లే, నలుపుంబప్పు లతీరంబు శ లునలంబడగ. 

బూరియలు లడ్డువంబులుకపొరలిపాట 

విమల శాల్యోదనంబు వై వె * వెలి స అసూపు 

నాజ్యధారా(ప వాహసాశహ(సమున కు. | $ వడ. 

టీ. ఒలుప్రుపప్పులతీరంబులు=చాయపప్పులనెడి యెద్దు, ఉరలంబడంగక్ = 

దొరలిపోవం గా, పూరియలు, లడ్డువంబులును, పొరలి, పాజుక్ = దొర్లి పోవు 

నట్లుశాను, విమలశాలోదనంబుపెక్ = స్వచ్చమైన వరియన్నముపె, వెల్లి 

నూపు=జ(పవపాంచు, ఆజ్య ధారా పవావాసావా[సమునకుక్ = మృతధారల నెడి 

(పవావా సమావాములకు, అమృతరసోపమంబు=అమృతముసాటివచ్చు నది. ఐన 
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...పూయసము-ఐన = అయినట్టి, కమని=భుధురమైన, ఆనవాలపాయసము= 

ఇవురగాంచిన పాలతోంశేసిన పాయసము,జంబాలము=బురద, అయ్యె. అనల 

శా నాజ్య,పవానామునకుం వాయసము బురదవలె నొప్పుచున్న దని భాపము. 

గరుడపచ్చలచాయ=మరకతమ'లకాంతి, కలపచ్చగందని కూరలు = కఠిగినపస 

చెడని కూరలు, శ్ర పలాంకురములు = చాచుందీంగలు, అయ్యె, మంచు. 

లప్పలక్ =మంచుకుప్పలను, మించు = అతి(కమించు, మండెంగమడుపులు = 

గోదుమపూరీలమడతలు, పొరలి=[ప్రవహీంచుటచేం గలిగ్సి తెట్టువగట్టు = (ప్రో 

చగగునురువులు, అయ్యె +, నుంచువల చెల్లని పూరీల ముడుతలు (పవావావళ 

మున (పో పయిననురు6గువలెం (బకాశళించెననిభావము. కప్పురంబులయొప్పుక్ ఆ 

కర్ఫ్చూరముయొక్క_. యందమున్సు తప్పు, పట్టక చాలు = తీరస్మ_రింప( జూ 

లిన ఖండశర్కొ_రలు = కండచక్కెరలు, సెకతములు = ఇసుముతిన్ని యలు 

అయ్యె ) 

తౌ. భోజన సమయములం దమితముా నేతిని పస్టించుచుండంగనది (పవా 

“మయి పాటుచుండెను. ఆ(ప్రవావావేగమునకుం బప్పుముద్దల నెడి తీరములు. 

శిథిలముయి పడుచుంటెను. బూరియలు లడ్డువులు మొదలగునవి దొరిలిపోవుచుం 

డెను. మజియు నాఘృలత(పవావా మునకు నమృతకునంటి శీరాన్నము బుద 

యగుచుం డెను. మరకతేమాణిక్య ములపంటో చాయగలకూరలు నాచుదీవె లగు. 

చుం డేను. కృప్పలప లెనున్నపూరీలున నురువులగుచుం డేను:కస్పుర ముకం లుంటెల్లని 

వగుకండచక్కెర లిసుకతిన్నియ లవుచుం డెను. అలం. దొపకము.ఉపమానము. 

ఉ. ఆదరణంబుకోన భీనవాజ్య $విష౦డుర ఖండశర్క_రా 

వ్షోదసమన్వితంబుగ విశీశుద్ధహీరణాయ భాదనంబులం 

బై దలు లర్థిమై నిడో బంధుజనుల్ భుజయించి రన్న పూ 

రాదరహాస చం దకిరణంబులగీబోలినపాయసాన్న ముల్ . 125. 

ట్ బంధుజనుల్ జ=చుట్టములు,విశుద్ధహీరణ యభాజనంబులక =నిర్భలమయి 

నబంగారు ప్యాతములందు, పెదలులు= న్లీ)లు, అర్థి మైక్ =(పీతితోను ఆదర 

ణంబుతోడళ =ఆదరముతోడను, అభినవ... సమన్వితంబుగక్ష్ =అభినవాజ్య=.. 
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శొత్త చేత్రితోను, విపాండుర =మిక్కి_లి తెల్లనిదగు, ఖండశర్య_ రామ్షోద =కండ 

చక్కెరపొడితోను, సమన్వితంబుగక్ =కూడియున్నట్టుశా అన్నపూర్ణ . . 
శిరణంబులక్ --అన్నపూ క్షా=అన్నపూరక్షాదేవియొక్క, దరహాస శం దకిరణం 

బులక =మందహాసచం[దికలను, పోలినపాయ సొన్న ముల్ = సరిపోవుచున్న థ్నీ 

రాన్నములను, ఇడంగక, పెట్టరా, భుజియించిరి =తినిరి* 

శౌ. న్లీ)లాదరముతోడను, బీతితోడను, సద్యోఘృతమును దెల్లని పంద 

చారపొడిని, నన్నపూక్లా దేవి చిునవ్వువలె నే మిక్కిలి తెల్గనిపాయసాన్న యు 

లను బంగారుసా[తే ములలో నుంపలా. బెండ్లివారు తృ ప్టీగా భుజించిరి. 

గీ. ఆరగించి రసాధారశేణానుర కి, 

వారయా।తికు లగు వెద్దశేవరుసవారు 

దివుట శశీలాంఛన[కవ్య తేమనంబు 

నస మశర కేతనవ్యంజశ+నామృతంబు, 126 

టీ. వారయ్యాత్రికలు= పెండ్లికొడుకతోడి వారు, అగు పెద్దవరుసవారు=ఆ 
యినట్టి పెండ్లి పెద్దలు, తివుటక = కోంకిచే, శళిలాంధవ్మక్రవ్య తే మనంబు_శేశి= 

చంద్రునకు, లాంఛన=చివ్నామయిన మృగ ముయొక్క, (కవ్య=మాంసము చే 

జేయంబడిన, తేమనంబుక్ = మజ్జిగపులుసును, అసమ... అమృతంబు- ఆసమశ 

ర=మన్మ భునికి, శేతన=ధ్యజలాంచనమగుమత్స యుచే( జేయ(బడిన, వ్యంజనా 

మృతంబు = అమృతతుల్య మగు కూరయు, అపాధారణానుర కిక =ఆధిక 

మైనయనురాగముతో, ఆరగించిరి = తినిరి. ఇట * శశిలాంఛన ” అనియు 

““ఆసనుశరి” యనియు విశేషణములు చేరు ఎట్ చ్చేపదార్థ ములు చం దాదులందు 

న్న సుధాసంబంధంబుచే మిక్కిలి మధుర ములు గానున్ననని తెల్లమగుచున్నది = 

మంచిదినుసుగానుండుటకై చంద్రుని కుందేలును మరుని చేంపనుదెచ్చి వండి పెట్టి 

రనుట. కావుననే యా పెద్దలు “ఆసాధారణానుర క్రి కిని దినుట. 

'పెండ్లికిపచ్చిన చుట్టములు మృగమాంస ముతో సిద్ధమైన మజ్జిగ పులుసు 
మత్స న సిద్ధమైన వ్యంజనములను నధికానురాగదుతో ౧ బూ ర్తిగా€ 

డినిరి. 
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శ, సేవించి రొకటిం దొలంగం 

(దోవక జంవీరరనముీతో నూనియతో 
నావంబెట్టిన కిటిము 

(చావలయములయతి మధుర శీరసఖండంబుల్ . కేల? 

టీ, వారయ్యాతికులుు అధ్యాహారము, ఒకటి౯ =ఒకముక _ను,తీొల(౫క్, 

(తోవక =పరివారింపకుండ, జంబీరరసముతో౯ = నిమపండ్లరసముతోను, నూని 

యతోజ= తె లముతోడను, ఆవక౯ =ఆసరసముతో, పెట్టన.. -ఖండంబుల్ - "పెట్టి 

న=మిభిత మ'చేసి న్క కిటి = ఆడవిపందులయొక్క_యు. ము దాపలయముల = 

గుం[డములయిన ఖండములయొక్క అతిమధుర = మిక్కి_లి క మందనముగల 

రసజ=రుచియొక్క_, ఖండంబుల్ =ముక్క_లగువానిని, 'సేవించిరి = భశ్షీంచిరి. 

ఆడ విపందిమాంసము మధురము. 

తా. ఆపెండ్లి వారు నిమ్షపండ్ల రనముతోన్సు నూనెతోను నావరసముతో 

న్కు గలిపీ వండినట్టి యడవిపందులయొక్క_. మాంసఖండంబుల నొకదానిని విడు 

వక యనుభవించిరి. 

క. ఆమివ మనామిపషముగ న 

నామిష మామిషముగా. గుశవాక మార్షకళా 

సాముర ర ప్రంబున చేసిన 

నే లలు మనములం (బేతిష్టీంచె రుచుల్ , 128 

టీ. కువాకమార్ల క ళా సామర్థ్యమునక్ -కువాకమార్ష =వంచనామార్గమందలి, 

కళా=చాతుర్యమందలి, సామర్థ ట్రంబునక్ =శ క్ని చె, ఆమివమనుక్ = మాంస 

మును అనామిషముగక్ష = మాంసముగానిదానినిగాను, అనామివముకొ = 

మాంసముగానిదానిని, ఆమిమముణాక జఎమాంసముానం, చేసీన లేమనములు 

పండిన మజ్జిగపులుసులు, రుచుల్ = రుచులను), మనములక్ = మనస్సులలో, 

(పతిస్టించెళ = స్థాపన చేసెను. అనాం గలిగించెననుట. వన్వవులందున్న 

స్వాభావిక రుచులను మాలిచ్చి కా త్రరుచుల గ ల్లింపంజూలిన పాకచాతుర్యము 

ర్0 
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నీద్ధ మయిన తేమువయులు వారి నమునంబుం కక్ష) _డు రుచికరములయ్యెనని 

భావము. 

శా. మాంసములందు మాంసరుచికాకుండం ; "* లరుచి గలుగునటు గాను 

మాంసముకా,) పదాగ్గములందు మాంసప్రరుచి “ బుగువట్లు గాను, చాకచా 

తుర్యము చే పండువారు సిద్ధపశిచిన తేమనమఘులన ప్రీగా భుజించిరి. 

చ. అసమసుఛారస( పాదము శ నందలి 5" లనంగ మంచునం 
విసికిన పంచదారలన( శ బేరినమా(౫ ': ఫో నమునంబులకా 
బసీగొనం జేయువావారిపుశేబప్క_ =” "= పిండఖండముల్ 

మెసగిరి కంళదఘ్న ముగ శ మిక్కిలి వ కోలుక వారయా। తికుల్. 

టీ. వారయా త్రికులు= పెండ్లివారు, మిక్కిలి, వేదుకల్, అసమ ...రొోంఫు 

లు--అసమ= సాటి లేని సుధారస = అమృతము మొక్క, (వాద మునందలి=మ 

డుంగులోనున్న, రొంపులు=బురదలు, అనంగ౯ =అనునట్టుగా మంచునక్ ఇ 

పామజలముతో, పిసికిన పంచచారలన= మో చేని చక్కెరలనలా, చపేరినమో 

గడతోను, మవంబులక్పరి, కొనక వేయు =రు దికలిగించు, వావా...ఖండము 

ల్--వాహారిపు బమ్మ_యణీ = తేజ" స్ఞైలయొక్కు,.. దధిపిండ = పెరుగు 

ముస్పలయొక్క, ఖండముల్ = "౧ కాలను, కంఠరదఘమ్నముగక = గొంతు 

బంటిగా, మెసగిరి = తినిరి, 

ఆతా. “పెండ్లికి తచ్చివబంధువులు సా "6" యమృతరసముయొక్క_ మడుంగు 

నకు బుకదలవలె. జెలంగుచుశ్నక దుంచుతో ముద్ద చేసిన పంచడారలన్సు 

జేరకొనియున్న మీయడలనుు మదికి రుచులుగొలుపులేజపీబస్తిలయొక 

పరుంగుముద్దలను మిక్కి-లివేడుకతో భుజించిరి. 

తే, మిసిమిగల పుల్ల విరుగుతో 1 మిళితమైన 
_యానపచ్చళ్లు చవిమాచి $ రాదరమున. 

జుజ్జుమని మూర్గములు దాంకిశయెజ్డందనము' 

'. బొగలు వెడలింప నాసికాశపుటములందు, ' 180 
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టీ, మిసిమిగల పుల్ల సెరులపతోలా = వెన్న గల్లివ పుల్బనిపెరుగుతో, మిళి 

చ ముజమి(శిలే ము, వవయాపపచ్చళ్లు = అయిశటి యావంచె”నపచ్చళ్లు, ఆదర 
లగి లు ల లగి 

'మునక్ = కేమముతో, చుజ్జుమని, మూర ములు=శిరన్సులకు, ఆంకి=ఎక్కిా, 

చనాసనికాపుటములందు = ముక్కు చరమలయందు, ఎజ్జందనమును, పొగలును, 

వెడలింపక =౫ వ్షీంచునట్టు గాను, చవిచూచిరి =౯ నంజాకొొనిరి. 

తా. ఆపెంక్లినారు వెన్నగల పుల్లని పెరుగుతో నావరసమును మిళితేము 

చేసి సిద్ధపశిచిక పచ్చర్గ్న త్యాదరముతోం దినగి. ఆంత వానికార ము తలకెక్కె 
ను. హతా లెబ్బ (బడి పొగలను వెడలిం చెను. 

చ.జుపిక యు: బష్టుపుట్టము చెశీజింగునుటుంగయి యు స్కి జేసిగా 

రనపరివాణముం దెలియ రామికి ముచ్చిరుచున్నయొక్క_ప 
బ్రవునకుంజూ వె నె నొక్క_ తెవిశలాసముతోం wren 

గవ ఫవొడవింత పొమ్మనినశే కై నడి డి. బానక హేమకుంభమున్. 

టీ, ఒక (- తె=ఒక స్త్రీ, pera పట్టు పుట్లపు చెబింగుకా = పట్టునస్త్ర ము 

యొక్టకొనయు, మజుంగయి=చాటము, ఊన్కి_6జేశ= ఉండుటచేక, గారవ 

పరిమాణముక్ - = దాని స్తవము లెంతేగెప ఏవో యపకొంలందిని తె "వానా 

మికిక = తెలిసికొన లేకపోవుటకు, ముచ్చిసమర్ను యొక్కపల్ల వునకుక =దుఃఖి 

చుచున్న యొక జారునకు, విలాసయుతోలా = లీలతో, తనతోరఫుంజనుంగవ 

ఫాడవుజతనగొప్పదగు స్తనద్వయముయొక్క_ పరిమాణము, ఇంక = ఇంతయం 
న్నది, సొమ్సు అనలా నా స్తనము లింత లేనియున్నవిసుమో యనిభావము. ఆ 

నినకై పడి = అనిశెప్పుచున్నట్లు, పానక హేమకుంభనుకొ = పానక ముతో 

నిండిన బంగారపుంగుండను, చూ పె ఇక న(బఖిచెను. అకా నొక స్తీ పానక 

కుంభ మును బట్టుకొని బానకమును వక్షిందుచుండెను. కవి దాని నుత్చే్రేంక్షీ 

చుచున్నా (డు. “ ఒకజారుండు అవికయు, బె టటకొంగును జాటయియుండు 

టచే దాని స్తనము లెంత లేసి పుమాణము గలవియో మని తెలియంజాలక తడల 

బడుచుండుట గని యా స్తీ నా స్తనము లీకంభములంత లేసియున్నవి యని 

“తెలియంజేయుచున్నట్లుగా చాజూరున కాకుంభమును' జూ పెను. 
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తా. స్పష్టము. అలం. ఉత్ప్రేక్ష. 

ఉ. ఎట్టిఏనీతు.డోయొకరు$డే డేణవిలో చన బంతి వెంట మా 

ర్వెట్టగ దానివ క్త ధ్గరికీవింబము(జూడ(౫ నోడితాలిమై 

బట్టముగ సై. దచ్చరణక పద్మ యుగాంతర -చందమళ్శిలా 
కుట్టిమభూమి భాగమున$కుం దనమంజుల దృష్టి పాతమున్, 

టీ, ఒకరుండు= ఒక ఫురుషుండు, ఏణవిలోచన = ఒక వీ, బంతి వెంటక్ = 

భుజించుచున్న వారి పం _్లివెంబడిని, మాటు వెట్టంగాక్ = మాటూపడ్డి ంచుచుండం 

శా, దానిన కశ శిబింబమ క = దానియొక్క ముఖచం దబింబమును;, చూడంగక్ 

ము. ఓడి =భ యపడి, తాళి మిమైక్ =ఓర్పుచ్చే తచ్చరణ ... భాగమున 

కు తత్ = దానియొక్క, చరణపద్మ =పాదపద్మ ములయొక్క, యుగ=జత 

యొక్క, అంతెర= మధ్య ముననున్న , చం దమళ్శిలా= చ దకాంతమాణిక్యమయా 

మెన, కుట్టైెమజక ట్టడముయొక్క-, భూమిఫాగమునకుక  =జభూతలమునకు, తేన 

మంజులదృష్టిపాతమక్ = తరనదృష్టి। (పసౌరమును, పట్టము, కర్చైక్ = రాజును 

“౫6 జేసెను. అనలా దనదృష్టినందే యుంచె ననుట, వాండు (అధ్యాహారయ.) 

ఎట్టి వినీతు(డో= ఎటువంటి నీతిమంతు(డోగదా? పడ్డించుచున్న యొక ర్తీ మొగ 

మన జూ-చిన తన నియమమునకు భంగము గల్లుశీమో యని ఫీతిల్లి ns 

ములకు నమస్క_రించుచున్నట్లు (క్రిందికి జాడసా?. ఆలోచింప వాండు మి 

క్కె_లి నీతిమంతుండుగదా యని యొకయర్త ము. వినీతుడ = నీతిహీనుం డని 

"రెండవ యర్థము. వాం 'డెట్టినీతివిహీనుండో యనిభాఐము. వాండు నీతినిహీనుల 

క్ ట్లగుననలగా వా(డు దానియం దత్యమరాగ ముగ లవాండై దానివెంగమును, 

జాచి తౌళ(జాలక చంద్రకాంతమయ మయిన కుట్టిమందుం _బతిఫలించిన 

చాని గుహ్యావయపములను జూచి యానందించుచుండె. నీ జెట్టి నీతివిహీనుం 

డో యని భావము. 

తా. స్పష్టము. 

చ. ఒనపరి జాణండొక్క_. డొక శయుగలి చేరువ మాలు 'వెట్టగా 
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బసనికురంగి కాపలల శే ఫాలి నిజాధరపల వంబు వె 
౧ Q.__ 

బసిగొని చే రంబట్టి మునిశపండుల నొయ్యన నప్పళింపంగా 

ముసిముసినవ్వు న వ్వెలంది+ మో మొక యించుక యోర సేయుచుక్, 

టీ, ఒసపరి=సుంవరుండగు, జూణండు, ఒక్క_ండు=ఒకరనీకుండు, ఒకయం 

గ లి=ఒక న్లీ, చేరువ = సమిపమున్మ మాటు వెట్లంగా= మాజువడి ంచుచుండC 
అాాళ్జీ లో లు యి 

గా, పనీనికురంగికా... ఫాలిక్  ఎజ్జనిలేడిమాంసము ముక్కను నిజాధరప 

ల్లవంబు సెల్ =తేన చిగురువంటి యథరోస్ట్ర ముపయి, చేరక, పట్టి = చేరునట్లు 

శా(బట్రికాని,పఫిగొని= వాసననుబట్టి, మునిపండులక్ = పంటికొనల చే, ఒయ్య నల్ 

= మెల్లగా అప్పలింపగా౯ =నొక్కు దుండ6గా,ఆది=ఆభమ, మోరు=మొX~ 

మును, ఒకయించుక=కొంచెము, ఓరచేయుచుల = పెడకుదిపుచు, ముసీమునీ 

నవ్యు=చిజునవ్వును, న వ్వెక్ , అనలా నొకరసికుడు పడ్డించుచున్న యొక త్రీ 

యొక్క యధరమును జూచుచు, నొక యెజ్డ 9 లేడి మాం సఖండ మును ముని పంట 

నొక్కి. రు చిననుభవించుదు నిట్టి స్వాదుతరమగు దాని నెప్పుడు ననుభ వింప లేదని 

పలుమాజు నుతించుచు, దానిచే “ నీయభరోస్హ మునుగూడ నిట్లు పానము చేసి 

రుచి ననుభ వించెది' నని తెలుపుట చేసెననిభావము. 

తా. ఒకసుందరుండు తన చేరువను వన్టించుచున్న యొక గ్రీనిజాచి మాంస 
ఖండమునుదీసి నోటంజేర్చి మునిపండులతో నొక్కు_చు, దీనివలె నీయధరమును 

గూడ నొశ్కెదనను భావమును వెల్లడించెను. అవ తెలిషకొని యాకరుణి కొం 

చెము మొగము వంచుకొని చిజునవ్వు నవ్వెను. 

క, చలివాలు నవ్వు లడ్డువ 
9 

ముఖు చన్నులు పనసతొలలు + మోవ్రలు మండెం 

గలు చీరలుగ భుక్మ కియ 

వలపించెళా జెండి వారి శ వనిశయుంబో లెన్. 184 
య 

టీ భుజ్మికియ=భోజన[కియ, చలివాలు = తెల్లనిపాలు, నవ్వుగళ =మంద 

హోసమగు ముడంగాా లడ్డువములు, చన్నులు= సరములగుచుండలా, పనసతొ 
4 అటి 
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లలు, మోవులుగ౯ = అధరబింబములగుచుండా, మం డెంగలు= పూరీలు, ౨ర 

లుగకొ పుతయుంో లెక = (వం) వలె నే పెండ్లి వారిక్ , సలపిం చెక్ =ఐమి 

క్కిలి మోవాము గలవారిని-॥ా 6 జేనసు. న్రీమందహాసాది విలాసముల చే, బురు. 

షుల మోహింపంజే? కటు భోజన కీయ పాయసము మొదలగు పదార్థముల చే 

భో కలను దనయవీకులరాాం జేసికొనె ననఫావము. అనలా బదార్థము లమృ, 

తము తోపమానములమి యుండుట చే “బెంక్లివా రధికాస క్లితో మెక్కు.చు 

న్నారని ఫలి Gp 

లౌ. స్పృహ, ఆచం. గాసఫకియు, 
ణి 

శే. పద కోనాభి నయహ సశీపం వంబు 
జీ తి ~~ 

fF నొకమ చ్వెకంటికి శ సాబగుం డొక్క 

డంతయోగిర మడి7నో శ యంత లేనీ 

కొమరు పాలిండ్ల నడి”గనో రమణి నతడు, 135 

టీ. సౌబగు(డు, ఒక్కుండు = ఒకనుందరు(డు, ఒకమచ్చెకంటికిల = ఒక 

డీక్, పద్మ... హ్ఫవంబు -పవ, కోశ = తామర మొగ్గను అభఖినయ= సూచించు, 

వాస్త హు ట్ = వసం చేరగ కల లేం భు. అనలా దన 

ేతిని దామర మొగ్గపంటి యాకారము గలచానిగాంజేనీ చూపెనని భావయు. 

అరండు=ఆపురుషుండు, రమణిక =ఆ శ్రీ ని ఇంతయోగిరము =తీనమ డిచిపట్రిన 

చేయంతీయన్న యును, ఆడి నో, లేక, అంతలేసీ = అంత లేగియా కారమ-గల, 

శొమరుపాలింగ్లక =మనోవారనులగు సనముల నే,యడి గనో= తెలియదని సంటే 

వాము. ఒక శ్రీ వించుచ-డలా నొకరశికండు పద కోశా కారముగాం దన 

చేతిని జేసి యా మెకుం జాెపను. వాం డగు చూపుట యన్న మేక్నీంచియడి 

గౌనో, దాని సనము లీయవలయునని కోరినో తెగియరాకున్న దనిభావము. 

తౌ, స్పష్టము. ఆలం. సంచేవాము. 

"లే. చూచనొకండు వయోవశక శసోకవికచ 

కుచసము వేష యగునొక్కశకువలయాలవీ, 
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నుచయ దోర్మూలకూలంక $పోరుక రన * 

లలి౩ ఎథటోజ సరిలేను 1 లజ్జంబొంద. 186 

టీ. ఒకండు, వయో... సమ్తేన - పయోవళ = పయోవి శేవమువలన, 

పోక = కొంచెమాా, వికచ = వికసినిన_నిక్కు_గల, కుద = సనము 
అ] యm నీ 

లయొక్క_, సమున్నేష = కాంతిగలది. అనగా నది యౌవన పారంభదశళీ 

యం దుండుటచే స్థూలములుగాని _స్తనములు గలదని భాపము. అగు నొక్క 

కునలయాక్షీ ౯ = అయినట్టి యొక కీని ఉభయ... వక్షోజ. ఉభయ=శెం_ైన్క 

దోర్తూల = భుజమూలములయొక్క_, కూలంకష = తేటముల నొరయుచున్న, 

ఉరు=గొప్పపగు కఠిన=గట్టివై న లలిత = సుందరములయిన, వత్తీగీజ= స్తన 

ములుగల్క సరిలేమ జ దానితో గూడనున్న త్రీ ) లజ్జ, పొందళ్ = సిస్థపడున 

ట్లుగాం జూచె. ఆభోజనసమయమున యౌవన(పారంభదళశయం దున్న యొక 

యు- యు, మధ్యయౌవనమున నుండుటచే నున్నతేములగు కుచములుగల 

వేవొక తెయు నచ్చటనుండలగా నొకపురుషుం జాబాలిక స్యల్బ సనములను 

జూాచుచుండెను. ఆసమాచారము సమిపముననున్న రెండప త్రీ (జాచి “స్యల్వ 

ములగు సనములగల మగనే యటు గాఢముూాం జూచుచున్నా(డుక దా ? 
~~ p యm 

పృథుకుచల NER (పౌొఢనై యున్న నన్నంతి జూడ6డా యొనని నీగ్గపడ్ చూచె 

నని భావము. 

తే. ఉ* నిశా కబళంబు శీ లొకడుసూప. 

బశ ఇ (తీయొ గెకంహాడీననసర మని 

దాని కు తేర మొక లతాశతన్వి యిచ్చె 
అణాల 

నధరవింబంబు విజిచి సంశేధ్యాగమ మునిః 187 

టీ. ఒకండు=ఒకరసికుండు, ౫డంగూడకొ =కలియుటకు, అనలా సంభో 

గెంచుటకనుట, అవసరము= సమయాను-, పవలొ=పగటివూటయో, రా తియొ= 

రాతిపూంటటయొ, అని;మన మన్నోో వ్యముగూడి వర్హించుటక్రు రాతి సముచిళమా, 

పగలు సముచితమాయని తెలిసికొన టక నిభ "వమ్సు ఉప్పశీతౌాన్న కబళంబులు= 
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వెచ్చనివియు, జల్లనివియునగు నన్న కబళములను, చూపక =కనంబజుపంగా 

పసలు నూర్యకాంతి చే నుప ముగల దై యుండునుగాన యుష్లాన్న కబళేము పగటి 

పూంటయలియం. రాతి శీతలమైయుంండును గనుక చల్లని యన్నకబళము రాతి 

పూంటయలియు గహింపవలయుం దానికిక = వా(డడిగిన |పశ్న మునకు, ఒకల తౌ 

తన్నిఆఒక' క్రీ9, సం ధ్యాగమము= సంధ్యా కాలము, అన, అధరబింబంబు= ఆధ 

రోష్టమును, విజిచి ఉత్తరము, ఇచ్చెక్ =ఒసంగాను. _ఒకరసికు(డు నల్వుర 

లోనుండి తన్ను6 గానవచ్చిన (పీయురాలినిజాచి తనయఫ్మిపాయం బొరు లకు 

చెలియకుండ దానికి మాత మే తెలుపవలెనని యుస్లశీ తాన్నకబళ ములను జూప 

శానది పెదవి విబిచి (పత్యు త్తరమిచ్చెను. ఇచ్చట (బక్నో త్తరముల కభి[ పా 

య మేమన౯ం౫గా సంభోగసమయ ము పపలారా। తియాయని యాయన్న క బలములను 

జూ పెనని (పశ్నా ఫి ప్రాయము, సంధ్యా కాల మెజ్ట-గా నుండును “గాన దానికాంతి 

వంటి కాంతిగల తనపెదవివిజిచి సంధ్యాసమయము సంభోగవానకు యు కస 

మయమని (పత్యు త్తరాిపాయయు. రాతివెన్నెల యుండును. పపలు నూర్య 

కాంరిీయుండును. సంధ్యాసమయ మంధ కార మలినమై యుండునుగాన నడి 

యవార్నితలకం కు యు క్తమైనదని తెలుపుటకట్లు పెవవివిశిచెను. అలం. 

ఉ. నానదొజింగి చుంబన మొశనర్చు బె కాదొక డొక్క _ చం[ దచిం 

శాననమోముచం[ దు. జప శే కాాతరబింవి తునింబునః పునః 

పానక పానక ర్మ ము నెపంబునం జేసి.$దదోస్ట పల్ల వం 

చానుచునా చరిం చెనుస$ మంచిత సీత్మృత చూత్క్భృతంబులన్ . 
టీ. ఒకడు, చానజనీగ్లును, తొఆంగి=విడిచి, చహకాంతరబింబికునిల =పాన 

పా[తమందు.6 (బతివింబించిన, ఒక్కచం[దబించానన మోముచం(దుక్ = ఒక 

న్ర్రీయొక ముఖచందునిి చుంబనము, ఒనర్చు కు = ముద్దు వెట్లుకొనుటయే 

శాదు, అనంగా నంతటితో నూరకుండ లేదని భావము. పునః... నెపంబునక-- 
పునః పుశఃణజమాటిమాటికిని పానక =పంచదార పానక మును పాన = ( తావుట 

యనెడి, కర్మము = పనియొక్క-, నెపంబునక్ , చేసి = మివచే, రదోస్థుపల్లి 
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పంబు=ఆ(సతిబింబ యుయొక్మ్ళొ.. చిగురువంటి సెవవిని ఆనుచుక = నొక్కు_చు, 

నీత్మ్ఫుత చూత్కృృతంబుల౯ =నీత తము, చూత్కుతము న నెడీ ధ్వనులను, 

ఆచరించెను. వాండట్లు (పతివింబయుయొక్క._ మోవినొక్కుచు నీత్కార 
ధ్వనులను, చూక్కృతధ, వ్రనులను గూడ. జే పెను. ఈచెప్పుటచే వాండు 

మన థావిష్టచిత్తుండై యొడ లెటుంగక యా క్రీ) యధరోవ్టము నే నొక్కుచుం 

“టినని యనుకొనియితరు లున్నారని యెజుగకపానపా(తేము నోటంబెట్టుకొని 

యెయట్లు ధ్వనిచేయ నారంఖిం చెను. నీత్కతమనయగా “కీత్” అనియు 

చూక్కతమనయా, “చూత్” అనియు నుచ్చరించువట్లుగా నోటినిబెట్టుకొని 

పీల్చ బుట్టుధ సనులని యొటుంగునది. పానకములోని కారమునకు నీత్యుతి 

తీపునకు మాత్కృతి. ఆధరపానపు నీతృ్యృత చూత్కృృుతములను పానకపానఫు, 

నీర్కృత చూత్కృతములవేం గప్పిపుచ్చుట తెలియునది, 

తా. ఒకవిటు(డు సీస్తవిడిచి యొక పానపా_త మున (బతిబింబితమయిన 

యొక గీ )యొక్క_ మోమును ముద్దుగొనుటయేకాకుండ మాటిమాటికిని చానము 

చేయుచున్నట్లు నటింమచదు దాని వాతెజనొక్కుచు నీత్కార చూత్మార 

ముల జేయనారంఖిం చెను. అలం. ఆపవ్నాపము. 

ఆ. పంచదార బొరపి శ భహీంపగా నె త్ర 

భావదుష్ట మనుచు శ చావ నగిన 

దొలంగంబె స్పై రోవశకిలికించితంబుతో 

గొవునర(టిపండుశగూరి మజంది. 189 
ఆశీ ౧౧ ఆశీ 

టీ, కూరి మటదిజరే నముద్దు మఅంది యగునాక'(డు, కొమ్మనరంటిపండ్లు= ఒక 

చినును కదళీఫలములను పంచదారక =చక్కెరయందు, పొరపీ=మిళిత ముగా 

జేసి భక్షీంపక్ =తినుటక్కు ఎ _ర్తక =ఎలర్తుచుండంగాా భావదుష్టము=వెప్పంద 

గని యొక చెడువస్తువు వలె నున్నదని మనసునం దోంచు తోంవికచే దుష్టమ 

యినది, తనుచుక్ =అనిపల్కుుచు బాపు నగినక =నప్వంగా కిలికించితంజు 

తో =రోమముతోడి లజ్జతో, తొలంగంటబె.్రైక్ =తినుటమాని దూరము గాల 
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చాజవే చెను. ఒకళావ తనమఆ(ది పంచదారతో బొరపీ యరయీిపండ్లను దిను 

టకు నెత్తా, ఒకనికృష్ట్ణపన్తువును దినునట్లుశా( దోంచవ ౩. నవ్వెను. 

అందుల కామట!ది రోనమును లజ్ఞయు. బికగొన దానిని దన3 తొలగ 

బెబెను. 
లు 

వ. ఇవ్విధంబున సనుచియు, మృష్టంబును, బథ్యంబును, నగుభోజ 

న౦బు సేసి వెండి దొరలును సుళంఫోడకంబులం జేతులు దొడ 
౧౧ 

సివార్సి ముఖవాసనంబు 7 కొని కర్పూర తొంబూలంబులు 
6౧... 

పరి్మిగహించి దమదమనుల పిరాకా కులకు వా- చుచు నిజని 
జాని య 

వాసంబుల కరిగి రప్పుడు, 140. 

టీ. ఇవ్విధంబుక్ = ఈరీతిగా, శు చియు=శ్యుభ మెనదియు, మృష్ట్రంబును= 

మృదువ- '' “దియు, పథ్యంబును=హితే మైనదియు, నగ భో జనంబును= అయినట్టి 

తిండి సి . _=తిని పెండ్లి వొరలు= పెండ్లి పెద్దలు, సు౫ ౦ ఫో దకంబులక్ = పరిమ. 

భోదకముల చే, చేతులు, లొడసి=తుడి చికొని, వాకా = 'కచమవయు చేసీ, ముఖి 

వాసనంబుక్ =నోటికిం బరిమళ మును, క కొని=న్నీక౯ం” , కర్పూర తాంబూ 

లంబు=పచ్చకర్న్బూరముతో మిళితముచేసిన తాంబూల ౪ కస్ట పా(గహీంచి=తీసి 

కొన, దమ దమనుల(పియో కులకుక =దమ దమనులయొక్క_ [సీయవచన ము ౫కు 

వార్ష ౦చుచుక , నిజువాసంబులకుః , ఆంగం, అప్పుడు =అ': వెళ్ళుచున్న సబు 

యమున, అని సెపన్యయుతో నన్వ్నయము. 

చ. కలికి వరాటరా జపుడు శే గప్వురవీడెము వెక్పు నవ్వుచు? 

నలునడపంబువానికి ఫీణాధరవల్లి ద నాంతవంబునకా 

బలిత పుచేలు మెనమున( $ బన్ని యతెం డద చూచి భీకింద 

ముల మిలవై చిన న్నగిరిశీమూంగిన రాజకుమారు లందజున్. 

టీ. కలికివరాటరాజు=వరాటయుపరాజు - దము(డు, అపుడు= తాంబూల 

ములిచ్చునప్పుడు, ఫణొ...రంబునక. -- ఫణాధరపల్లిదళ = తములపాకుల 

యొక్క_, అంఠరంబునక = మధ్య మందు, మైనమునక =ఒకిదనుసు మె త్తనిపదూో 
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రమతో, బలితపుందేలు="పెద లేలును, పన్ని =నిరి,౦చి, నలునడపంబు వానికీక్ ఆ 
నలరాజునకు6 దములపాక్రులుచుట్టి యిచ్చుభృత్యునకు, నవ్వుచుక్. = చిఅంన 
వ్యు చేయుచు, క ప్పురవీ డెము=కర్పూరమిళిత మగు తయులమును, సెక్ = చేతి. 
లోంబ్యెఫెను. అకండు= ఆభృత్యుండు, అది=ఆ తేలును చూచి, భీతికొ = భయ 

ముతో, తమృలముక్ , ఇలకా వై చినక్ =గిరవాటు వేయంా, మూం[ినరాజ 
కుమారులందటును, నగిరి=నవ్విరి. 

తా. దముండు పెండ్లి వారికి దాంబూలంబు లొసంగుచు నలుని భృత్యునికి' 

మెనపుందేలును దములపాకులలో నుంచి పరిహాసమునకై యిచ్చెను. వాండది 

చూచి భీతిల్లి పాఆవైవంగా నచ్చటివారందజును వాని యవి వేక మునకునవ్విరి. 

మ.మృదు మృష్టాన్నములీప కారమునన్ కమిన్యారుము! ప్పాద్దుగొ 
న్నిదినంబులు జయించు చుండిరిసమున్ని | దానురాగ ౦బుతోం 

బదియా జేడుల పువ్వుబోండ్లనునుపుం! బాలిండ్ల కాఠిన్య సం 

పదతో రా(త్రులు మల్లు సాము మదనోశ న్మాదంబునం జేయు చుక్. 

టీ. వారు= పెండ్లి వారు, రా తులు=రా తులందు, సమున్నిదానురాగంబు 

తో౯=అత్యంతౌను రాగముతో, మదనో న్థాదంబునక్ = మన థవికారముతో, 
పఏియా అండుల ... సంపదతోళ౯ొ -పదియా అండులుపువ్వు (బోండ్ల =పదునాజు 

పత్సరంబులు “ల యువతులయొక్క_, నునుఫుం బాలిండ్ల = నున్నని సవములయొ 

క్క కాగన్య ఒమృద్ధితో౯ =క రినత్వ సమృగ్ధితో, అ స ఇన యు. 

మును చేయుచుక౯, అనంగా రాతులందు యువతీసుఖ మనుభ వించుచు నని 

ఛావయు. ఈ పకారమున= వెనుక పర్థించినట్టు-గా, ముప్బాద్దు =మాడుఫూ(ట 

లును, నెమిక= పీతితో, మృదుమ్భృస్టాన్నములు=మృదువయిన భోజనపదార్థ 
ములను, కొన్ని దినంబులు, భుజియించుచుండిరి = తినుచునుండిరి. అట్టు సరసమగు 

నన్నమును భుజించుచు( గొన్ని దినములు కుండిన నగరమున నున్న వారనిభాపయు- 

తౌ, ఆసెంక్లివారు రాతులందు బదియాబువత్సరముల [పాయముగల యు 

క్నుంత్రో (గీడించుచు సరసములగు శాల్యన్న ములను "మూడుపూ(టలును (బీతి 

తోం దిసుచు! గొన్ని దినంబు లటనుండిరి. 



796 శృంగారనై మధ ము[ప_148,1441,45, 

వ. నిషభనుహీవల్ల భుండును దమయంతీ పరిణయ మసోోత్సవం 
బివ్విధంబున ననుభవించి దివస చతుష్ట్యయానంతరమున. 143 

ఇా.నారీచి త్త సరోమ రాళ,నయచాశణ క్యా, విరించ్యన్వయ 
శీ రాంభోధిను ధామయూఖ,క వి తాశీసిద్ధాంతే సర్వబ్ఞ , జం 
భారాతి ద్విపవా స్త కాండ నిభబాశవోఖడ్లధారాపయో 

ఛారాశాంత విరోధి భూధవమహోశద( గ పతాపానలా. 144 

టీ, నారీచి త్ర సకోమరాళ-నారీ= క్రీ)ఎయొక్క, చిత్త= మనస్స నెడ్సి 

'సరః=సరస్సునకు మరాళ =వాంసవంటివాండా ; నయచాణ క్యా =నీతి యందు 

చా ణక్యునివంటివాండా, విక౦... మయూఖ._విరించి=[బవాయొక., అన్నయ = 

వపంశమనెడి, శీ రాంభోధి=పాలసం్యవమునకు, సుధామయూ ఫ=చం దునిపంటి 
“వాడా, క వి తాసిద్దాంత సర్వా -క వి తా=క విత్వమందలి, సిద్ధాంత = నిశ్చయ 

ములయొక్క., సర్వజ్ఞ =సమ స్తము నెశింగినవాండా! జంభా...భూధవ-జంభారా 

-శిద్విప=ఐిరావతేముయొక్కొ_, వా స్తకాండ=వా స్తవండయుకో, నిభ =సమాశ 
మగు, చాహా=చేతీియందున్న, ఖడ్గ్డధా రా=క' త్తీయందనెడి, పయోథారా = 

నీటిదార చేత, శాంత = చల్లార్చంబడిన, విరోధిభూధవ= శ(తురాజులయొక్కృ » 

'మహోద గ=తీ క్లమగు, (పతౌపానలా = [పతాపాగ్ని కలవాడా. ఆల. 

ఈాపకములు. 

క, అరి వీరబసవశంకర 

శరణాగత రతుణాను $ సంధాన భు5ం 

ధర, సచివగంధ సింధుక 

ధరణీభర ణై కదమకేదకీ ఇహాస్తా, 145 
టీ. అరివీరబసఐశంకర-అ3కీర = శత్రువీరుల నెడియెద్దులక, రు దుసివంటి 

"వాయడా- వారి నాజి చొప్పున మెలపువాణాయనుట్క,శరణా... ధర-శర ణాగరే ఆ 

శరణు(బొాచ్చివవారియొక్క, రక్షణానుసంధాన=రక్షణనుగార్చుటయొక్క_, 

ధురంధర = భార యునువహీంచినవాయడ్యా అనా శరణాగతుల రకీంచువా 
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డా అనుట, సచివగంధసీింధుర- సచివ=మం| తులలో, గంధసింధురజ( కేస్టుం 

డా, ధరణీ... వాస్తా-ధరణీ=భూమియొక్క, భరణ=మోయుటయందు, ఏక 

= ముఖ్య ౫ా) దక్ష = సమర్థ మైన, దక్షీణవాస్తా = కుడిభుజము గలవాయణ్యా 

అనగా =భూభుారమును భరించువా( డనుట. 

మాలిని. ధరణిభరదిథీ ర్హాశఫధఃకృత _న్తస్ధరోమ 

ద్విరదక్ మఠ రాజోశర్వీీ ధదర్వీక లేం దా 

హర చరణరిర ౦సాశవ్యంజితానంద సాం(చా 

పరిహృత మతితం దాశేభాగ్యసంపన్య హేం దా. 146 

టీ. ధరణి...కళే్యదా-ధరణి = భూమండలయుయొక్క_, భర=బరువును,. 

దిధర్షా=ధరించునిచ్చ చే, ఆధఃకృత=క్రిందుగాజేయ(బడిన, _గబ్ధరోమ= ఆదిపు 

శావామును, ద్విరద =దిగ్గజములును, క మఠ రాజి=కూర్య రాజును, ఊర్వీ(ధ =కుల, 

పర్వతీములును, దర్వీక లేం దా="శేషు(డును గలవాండా వహర...సాం దా - 

వారచరణ=శంకరుని పాదములందలి, రిరంసా=(శీడింపనిచ్చ చే, ప్యంజితే=[ష 

కటితమైన, ఆనందజసంతో నముచే, సార్యదా=దట్టమైనవాండా ! పరివృాతమ 
తిఠందా = తో ల%౦ంచుకొనంబడిన బుద్ధిరూంద్యముగ లవాడా, భాగ్యసంపన్మ 

హేందా=భాగ్యసమృద్ధిశే చేవేం దునిపంటివాండా? 

శా. ఆదిసరావాముకం కును, దిగ జములకం కును గూర రాజుకం మెను, గుల, 

పర్వతములకం కును శేషునికం మేను మిక్కిలి నేర్పుతో భూభారమును పహీం 
చి యీశ్వరపాడ ధ్యానము చే నధి కానందమందుచు,మతిమాంద్యమును దొలం 

గించుకొని, భాగ్యసంపదకు దేవేందునితో సముండవయిన యోమామిడిసీంగా! 

గద్యము. ఇది |శ్రీమత్క_నులశాభపౌ త్త) మారయామాత్య పు 
ర్త, సక లవిద్యాస నాథ (శీనాథ (పణీతం బె నశ్ళంగార.. 

నైవధ కావ్యంబునందు వష్టాశ్వానము సమా _ పము, 



రెడ్డి 'వేమవిశ్వ 

షస. మారనుణ కృసావివి కేవీ సమధిగ తై శ్వ 

ol ర్యారూఢ విభవక్ళంగా, 

Wn మారారిపదాబ్దభ గు, శ మామికిసింగా. 1 

టీ, (శీ Ss .శృంగా-శ్రీ=ల క్షీ సంయుకు(డయిన, రెడి=రెకి పం" ౩సతుండయి 
ఆశీ ఉ ౫ 

న, వేమ విశ్నకరమణ= సమ స్తభూమికినధిపతియగు వేమ భూపాలుని యొక్క, 

కృపావిశేష =దయాతి శయముపలన, సమధి“త =పొంద(బకిన, ఐక: =సంష 

దలచే, ఆమహాథ =స్థిరమైనువిభ పళ్ళం గా= వై భవము యొక కెన్నగ . సలవాం 

జా!మారారిపదాజ్ఞభృంగ =ళంకరుని పాదసద్మములందు6 దుమైన[నవాండ్యా, 

అనంగాం బద్మమందు స క్షమయి తుమైన తదీయమగు మరందమును బొనము 
అణి 

సినట్టు లిలే( డీశ్వరపాద ధ్యానమరందమున సక్తుండ యానంద సుఖమును 

గోరుచున్నా(డని భావము. మావిడినీంగా=ఓమామిడి సీంగనామాత్యా | 

తా. వేమభూపాలుని గొలిచి తదీయదయారసముపలన గొప్పసంపదలను 

బొంది శంకరుని పాదపద్మ ములను గొలుచుటం దధికాస క్తి గలయోమాడిసింగ 

నామా త్యా ! 
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వ. వినుము. 2 

శీ. పయనమై స్వవుకోహితశ పవరుండై న 
గౌతము౨డు (పస్థానసం$గ తికి: దగిన 

మంగ భాచార మొనరింప* నుహివరుండు 

శిబిరమె త్తం బడాళ్ల కులే జెప్పంబని చె. లి 

టీ. స్వపుకోహిత (ప్రవరు(డు=తనపురోహితులలో గోష్టుడు, ఐనగాత 

ముండు=అయినట్టి గౌతముండను _ావ్మాణ ేష్ణుడు, “సాన సంగతికి౯ = 

(పయాణసమాచారమునకు, తగినమంగళాచారము = అక్ష స. గుమంగభకియన్యు 

ఒనరింపకళ = చేయగా, మహివరుండు=నలు(డు, పయనమై=(పయాణోన్ము ఖు 

డయి, శిబిరము=సెన్ఫమును, ఎ త్తను=బయలుదేశించుటక్కు పడవాళ్ళక = నేనా 

ధిపతులనుగార్చి, చెప్పక్ , పనిచెక = చెప్ప నా పంచన 

తా. నలుడు తనపురోపొతుండగు గాత యుడు (పయాణమున కనుకూలమ 

యిన మంగళొచారమును జేయ6గాం (బయా శోన్ముఖుండయి తనె న్యముల 

గదలింప వలయునని సేనానాయకుల కూ త 

ఉ. పుట్టిన నాంటం గోలెనాొ: 3 గాన్ద 'జాంక తలంబుం బౌయకు 

న్నట్టియనుంగుళహతువను యంతిగీగడుగడుదూర మబ్బు వో 

నిట్టివిపాదమాత్మ నుదశీయింపదుకూ3మియల్లు నంపుచో 

నెట్టివిపాదమాత్మ నుదశీయించెనొ మామకు న తృగారికిన్, శ 

టీ. మామకు =నలునకు మామయగు ఖీమరాజునకును, ఆ త్త గారికిక =ఖీమ 

రాజుభిర్యకును, కూరిమినల్లు= పేమాస్పదు(డగు నల్లుని, అంపుచోక=పంపిం 

చునప్పుడు, ఎట్టివి షాదము= ఎట్టిదుఃఖము, ఆత్మక =మనంబున, ఉదయించెనోజ 

కలి'గనో, ఇట్టివి పాద ము=నలునింబంపువనపుండు గల్లి నదుఃఖమువంటి దుఃఖము 

పుట్టిన నాంటంగో లెను= పుట్టినప్పటినుండియు, ఒక పొద్దుక్ =ఒకదినమైనను, ని 

జూ౦కతలంబుక =తనతొడను, పాయక = విడువక, ఊన్న ట్లియనుంగుకూ(తున్ = 

ఉన్న టునంటియుద్దు 9 కుమారికను, దమముంతిర,ి కడం? కడం? ఇమిక్కిలిశొ 
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ప్పదగు, దూరము=దూర దేశము, అన్నుచో౯€ =పంపుసప్పుడు, ఉదయింవదు ఆ 

కలుగదు. వృద్ధ రాజదంపతులకు ముద్దు టల్లు(డగునలునిం బంపునప్పుడు కలిగినంత 

విచారము చిన్న ప్పటినుండియు దనుయొద్ద నే “పెరిగిన ముద్దులకూ6తుర గు దము 

యంతిని బంపువపుడయినను గలుగలేదని భావము. ఈచప్పుటచే నలుడు కౌ 

ర్యాది గుణములచే వారికి మిక్కి లి (పేమాస్పదు. డయినట్టితోంచుదన్నది. 

తా, ఆప్ఫద్ధ రాజ దంపతులకు. దమయల్లుని. బంప్రునప్పుడు గల్లినంతేట్ దుః 

శుము తమగర్భంబున జని ంచి చిన్నప్ప*3నుండి యు. దమయొద్ద నే సపెరిగియు 

న్నతేమముద్దుకూ(తురగు దమయంతిని బంపునపు డై నను గలుగలేదు. అలం 

విఫాొపన. 

G4. అతమేయరాజ్య వై భ వరశమానుభ వాభినవ పభాసవా 

(సాముండుగుండి నాధిపతికీయాత నుతారమణు న్వినీత తా 
లతుగుణీభవద్దుణకశేలాపుని నై వధుని న్వరాట చే 

శ తీతిమండలావధిగ సమ్మతి నంవె సుతద్వయంబుతోన్ . 5 

టీ. అక్షయ... సవా సాఠీన(డు-అక్షయ=చాశేనరహిలేమగు, రాజ్య వై భవ 

రమా=రాజ్యలకీ ని, అనుభపఇ అనుభ వించుటయందలి, అభినవ= క్రొ _త్తవయిన 

(పభా=కాంతులకు, సవా సాకం(డు= దే వేం దునివంటివాండు, అనగా భీమ రా 

జు సమ _స్తరాజ్యలక్నీ ననుభ వించుటలో నిం దుని పంటివాండని భావము. కుండి 

నాధిపతి=ఫీమరా జూ, ఆతను తారమణుక =తనకుమారికి భ ర్వరమెనవాండును, 

వినీఠతా...కలాపునిక-వినీఠ తొ= వినయాతి రేక యుచే,లక్ష గుణీభ ఐల్ =లక్షమ. 

డుగు లధికమయిన, గుణకలాపునిక = గుణసమావాముగల వానిని, ఆనా నలు 

డు వినయసంపదచే లక్ష రె ట్లధికములగు గుణసమూవాము కలవాడని భావము, 

సై నధునిక్ =నలరాజున్కు సుతద్య్వయంబుతోక్ =తనయిర్పురు కమారులునగు: 

దమ దమనులతో, పరాటదేశక్నీతి మండలావధిగ౯=వపరాట దేళఫు సరివాద్దు. 

వజకును, సమ్మతి = సంతసముతో,పం'పెక్ =సాగనం"పెను. 

తా. సమ స్తమైనరాజ్యలక్కీ ననుభ వించుటలో రెండఐదేవేం్యదు(డయి ల్నీష 
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' రాజా తన కుమారులతో. గూడుకొని వినయసంపదచే లక్ష రె ట్లధికమగుగుణస 

మూవాముగల్లిన తీనయల్లూని నలుని వరాట దేశపు వాద్దువణకును ముదంబున వెంబ 

డించి నడిచెను. అల. రూపకము కావ్యలింగ ము. 

తే, ఆత మండల మవధిగాశననుచరించి 

యవనినాధుండు జామాత ీననిపి మరఠె 

నా(పతీరంబు గంధ శాశీహంబు ననిచి 
మరిలి పోవు తటాకంబుశతరంగ వలె. 6 

టీ. ఆపతీరంబు=తీర మువఆక్కు గంధవావాంబుక = గాలి అనిచిజపంవీ, 

మరలిపోవు తటాకంబుతరం౫వో లెక =తికగివచ్చుచున్న వెజవులోని కెరటము 

వలె, అపనినాథుండు=ఖీముండు, ఆత్మమండల మపధి-గాక్ =తనదేశ పువాద్దుపజకు 

న్కు జూమాతీక =ఆల్లున, అనుచరించి= వెంబడించి, అనిపీ=పంవపీవేసి, మర లెక = 

తనపురమునకు€ దిరిగెను. 

తా. తటాకములోేని తరంగము వాయువును దీరముదనుక'6 బంపితిరిగివచ్చు 

ను. అ క్లైఖీమరాజు తనయల్లుండగు నలుని తనదేశపు పొలిమేఅవజకును వెంబ 

డించి యచ్చటినుండియత్ని వీడొల్చి తనపురంబున కరుదెం వెను. అలం ఉపమ. 

వ. అప్పుడు నిజవిరౌరాగ జనిత కేశ ంబునం గన్నులబాప్పాంబుక 

ణంబు లురలఈ. | బణామంబుచేసి తలవాంచి యున్న కూ(తుం 

గౌగిలించుకొని గద్దద స్వరంబునం దండి యిట్లనియె. 7 

టీ. అప్పుడు=దమయంతిని విడిచి భీమరాజు వెనుక కు మరలునప్పుడు, నిజవి 

రయోగజనిత శ్లేశంబునక్ = లేనయెడ౧ాటువలన( గల్లినదుఃఖంబు చేేకన్నులక్ = 

సే తములందు, బాప్పాంబు కణంబులు=కన్నీటిబిందావులు, ఉరలక్ = కాజు 

చుండగా, (ప్రణామంబుఐనమసా్కాారమున్సు ేస్కితలవాంచి = శిరస్సునువంచి, 

ఉన్న కూతు, కాయగిలించుకొని, గ ద్ద దస్వరంబునళ =హీనస్యర ముతో, తండి 

=శ్రీమరాజు, ఇట్లు అనియెన్. 

ర్1. 
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మ' గుకువన్న కొధనమన్న, బుణ్యమనిన౯ గో తోదయంబన్న డే 
వరయన్నన్య నమన్నందుష్టియనిన౯ $ వాత్సల్య మున్న కా నిజే 

శ్వరుండన్నం బరమోపకారమనిన౯శేసరర్టంబు నన్నం దలో 

దరి నీకు న్నిషధాధినాథుండె చుమోశేతథ్యంబుగా. జెప్పితిన్. 

ట్ర్, తలోేదర్=కృళించిన యుదరముగల కుమారీ ! గురువు, అన్నక్ =హీ 

తో పదేస్ట్ర యను, ధనము, ఆన్నక్, పుణ్యము ఆనిన, గో తోద యంబు=కులా 

భివృద్ధి అన్నక్,దేవర, అన్నక్ ఇ[పభువని పల్కినను, మనమన్నక =మనస్సని 

చెప్పినను, తుష్టి యనినక్ =సంతోోవమనినన, వాత్సల్యము, అన్న , నిజేశ్వరు( 

డు=(పాణనాగుండు, అన్నక , పరమోపకారమనినక ,సర్వంబుక ,అన్నక్ = 

సమ_స్పమన్నను, నిషధాధినాధు( డెసుమో=నలుండే సుమా? తథ్యంబుశాక. = 

నిక్కముగా, చెప్పితిక 

తా. ఓకుమారీ ! నికుగురువు, ధనము, ధర్మము కులా భివృద్ధి, ప్రభువు, మనస్సు 

సంతోషము, వాత్సల్యము, (పాణనాధుండు, పరోపకారము సెక్కే_లసమ స్త స 

మును,నలు6జే కాని లోకంబునవేటొక (దు లేడు. స సత్యేము గా జెప్పితిని యో 

జించుకొనుము, 

స్కీ పాటించి కొలువ్రము $ భవనదై వతముల 
సవతులం గొనియాకుశ సఖులం బోలె 

నారాధనముసేయుశ+వము త్తమామల నెఫ్హుం 

బరిజనంబులమి:ద(శేగరుణ గలుగు 

మలుగకు కోపించిశనపుడు నాధునితోడ 

మదిలోన నుబ కుకీ మన్న నలకుం 

దోడికోడం[డతో.శగూడిమొాడి చరింపు 
చానీజినము. (బోవుశేతల్లి కరణి 

తే, (బౌాహణులయందు గురులందుశే బంధులందు 
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భ క్కివిశ్వాస సౌహార్హ శీపరత నిజుపు 

భవ్యపతి దేవ తాచారశేపరమపుణ్య 

ధర్మ మేవుజుకుండుమో శ తల్లి కాన. 9 

టీ. తల్లి కాన= నాతే ల్లీ భవన దైవనతే ములక" =ఇలు వేల్పులను,పాటించి=ఆదరిం 

-వికొలువు బు = నేవింపుయు, సవతులక్ = సపత్నులను, సఖులంబో లెక = వెలిక త్తె 

లవలె, కొఎఎమాడుయి=నుతింఫు ఘు, ఎఫ్పుక అ త్తమామలక్ ,ఆరాఫనము, చే 

'యుము=పూ జసలుపుము, పిజనంబుఎమింవక , కరుఇగలుగు =దయగల దాన 

వు కమ్మ, కోవం చిరఫుండు=భ రృకోపందికపుడు, నాధునితోక=భ రతో, ఆ 

లుగకుము, అకా నోొక'వేశభ రృకోపించి5ను నీవతని. గోపింపవలవని భావయు. 

'మన్ననలకుక = గొరవములకు, మదిలోనక , ఉబ్బకు =గర్నింపక్షు, నేనందజ చేత 

గౌరవింపంబడుముటినని గర్వ వెంంనవలవని భావము. తోడికోడం డతోళొ 

కూడిమాడి =మిక్కిలి కలసిమెలసి చరంపు ఫు, దానీజనులక్ , తల్లికరణి౯ ,(పోవు 

ము=రక్షీంపుబు, (బావాణుంయందు క, గుకులందుక్ , బంధులందుక్ =చుట్ట 

ములందును,భ క్రి ...*పరతక -భ క్తిపరతేక ఇఅనురా గాతిశీయ మను, విశ్వాసజ 

నమ్మకమును, సౌహార్దపరతక్ = న్నే హాతిశయ మును నెజిప్రుయు=చూపుయు. ఆవ 

గా _బొవ్యాణుళందు భ క్తీన్సి గుపనశ్రంంవు నమ్మక యును, జుట్ట పుఐందు న్నీ 

వామును గల్లి వ ర్హింపుమునిభౌవము. భవ్య... పుణ్య-భవ్య = పవ్మితలయిన; 

పతిదేపతా=పతి పతా న్తీ 9లయొక్క) ఆచార=(ప్రవ ర్తనల చేత, పరమపుణ్య= 

గొప్పసుకృతమయిన, ధర్మముక్ '=(వగమునుు ఏమజక ఊండుమో ! అనలా 
పతి వ్రతాధర్శ్మముందు (శద్ధగల్లియుండుమని భావము. 

తా, స్పష్టము. 

వ. అని బుజ్జగించి బుద్ది చెప్పి కూంతువీడ్కొ_నిమె, దమదమ 
థి 

నులుం చెలియలి ననునయించి. 10 

ఉ.సంకుమువంబుం గ స్తురియుశజాందుంబటీరము/గ ప్వ్పురంబునుళా 
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గుంకుమపువ్వునుం బును(గుశేగొ జైంగ నీరు ననేక భా?ముల్ 

కంక ణక ౦ఠకా కిఓక క కాంశి ముఖాభరణ (వజంబ తోం 
గొంకక తోడ. బుట్టువులు!కూరిమి చెళ్లలి కచ్చి రిడ్దణున్ , 11 

ట్ర్, తోడంబుట్ట, వులు, ఇగ్బఅుక్ =దమయంతికి సహోదరులగు దమదమను 

లిర్నురునుకొంకక = నట లు .. (వజంబుతోక--కంకణ=ములత్య, 

ములు పగడమ లు మొదలగువానితోం గూర్చిన చేసరమ. లు, కంఠథికా = కంఠా 

భరణములును, కటక =బంగారుమురుగలునుు, కాంచి= మొల తొడున్సు మేఖ= 

మొదలయిన, ఆభరణ[సజంబుతోక్ డూ అలంకారములతో గాడ, నంకుమదం 

బును=జవ్నాదిని, క స్తుకరయు, చా(దుకొ, పటీరము=చందనమును, కప్పురంబు 

నుక ,కుంకుమపున్యును, ఫును6(గు=ఐ మా గ్గాలము వలన. గల్లినపరిమళ వస్తువును గొ 

జైన రును=పన్నీ రును, అసేక భారము ల్ =పెక్కు_బారువుల యెత్తుగల పదా 

ర్థమన్సు కూరిమి ల్తెలికీక ఒమ ద్దుసోద౭కి, ఇచ్చిరి. 

తా. దమదమను లిరువురును దమసోదరియగు దమయంతికి కంకణములు, 

కంఠాభరణములు, మొలతాడు మొదలగు నలంకారనులను పునుగు జ 

వ్యాది చందనము, కస్సరి కుంకుమపువ్వు మొదలగు పరిమళ వస్తువులను 

మిక్కు.టముగా నొసంగిరి. 

నీ, కదళికాచంపకళ[ కముకపాటలచూత 

కం కేళివాటికాశ సంకులంబు 

లశీణబవాుళ పుం$కేకురాజాన్నా ది 

భూరిసస్యసమృద్ధిశభూ షణములు 

కమలనీలాంబుజశేకల్తార ో కుము దాఢ్య 

శుంభ  త్రటాకోపేశోభితేములు 

వివిధా పణస్థలీశవిన్య స్తరత్నాది 

బవాుపడార్థ వాత శబంధురములు 
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తే (గామములు నూజు [కథ కై శిశకంబులోన( 
బసపు కిచ్చిరి భీమభూశీపాలసుతులు 

దం(డ్రియాజ్ఞ సహోదర శీధర  చేంప్ప 

ననుంగుసై దోడు దముయంతి+ననుపు నపుకు, 12 

టీ. సీమభూపాలసుతులు=ఫీమ రాజు కుమారులయిన డమదమనులు, సహో 

దరధర్శము= భాతృధర్శ యు, ఒప్పక్ =ఒప్పురట్లుగా, తండ్రి యాజ్ఞ ౯ =జనకుని 
శాసనము చొప్పున, అనుంగుసెదోడు=తమ ముద్దు సోదరిని, దమయంతిని అనుషు 

నపుడు, (కథకై శికంబులోనక =(కథ కె శిక దేశములో, కదళికా... సంకులం 

ఖు --కదళి కా = కనంటివృ క్షయులయొక్క_ యు, చంపక =సం పెంగలయొక్క్టయు, 

(శ ముక=వోశలయొక్కయు, పాటల =కలుగొట్టు వెట్టుయొక్కయు, కంెకీళి= 

ఆకశోకములయొక_యు, వాటికా = పం క్తుఎచే, సంకుల ములు=నిండియున్న 

వియు,అక్న్షీణ... భూషణములు అక్నీ ఇ= నాశ ముపొందన్సి బహుళ =అ నేక మ 

లయిన, పుండే ము= నామాల చెకు, ౦౩జాన్న = రాజాన్న మనెడి సస్యవిశేషమ్సు 

ఆది= మొదలయిన భూరి = విస్తారమైన, సస్య = పెరులయొక్కు, సమృద్ధి= 

సంపద లే, భూషణములు =అలం'కౌర ములుగాల గలవి, కమల... శో భితములు- 

కమల=పద్మఘులు, నీలొంబు జ=నల్ల 6౫ లువలు, కల్లార = సుగంధ ముగ లకలువల్కు 

కుమువ= తెల్లంగలువలు వీనిచే, ఆఢ్య నిండిన వై, శుంధత్ =ప్రకాళశించుచున్న్య, 

తటాక = చెజువులచే, ఉపకో ఫితములు=మిక్కిలిగాం (బకాశించునవియు, వివి 

భా... బంధుకములు--వివిధ = అచేక ములయిన, ఆపణస్థలీ=అంగడివీఘులందు, 

వివ్య స్త=టాంపంబడిన, రత్న=రత్నీములు, ఆది = మొదలయిన, బవానదార జ 

ఆ నేశపడార్థ ములయొక్క, (వారే =సమావా ముల చే, బంధుర ములు =సుందరమూ 

లయినవియు, అగు గామముబు, నూజు=నూ ఆం గామములన్యు పసపుకు=పసప్రు 

కుంకుమమయులకుంగా, ఇచ్చిరి. ఇట “బసపువకు ” అనుటకు మాటు గా *“బసఫ్తి 

కనుట చింత్యము. 

తా. భీమ రాజుకుమారులు దమవమనులును దమ ముద్దు సోవరియగు దమ 
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యంతి న తవారింట్ళిం బన చునప్పుడు,త౦ (డి యనుమతి వడసి, కదళికాదివన 

ముల చే, బరిప్ఫృలేములయి. పుం డేత్సువు, రాజూన్నము మొదలగు సస్యసవ్యు 

ద్ధులచే నలంకృతములయి, పద్మములు వివిధ ములగు కలువలు మొదలగువానిెం 

(బకాళిం చెడి రీటాకముల చే శోభించుచు, పలువిధములగు నంగడివీథులం దుం. 

పంబడిన ర త్నాదిపదార్థముల చే విరాజితేమ.లును నగు నూఅు(గామములు చ్లా 

లికి. బసస్రుకుంకమలకుగా నిచ్చిరి, 

"కే ఉభయవంశ లలామ యశేయ్యుత్పలావీ, 
య త్తవారింటి కరిగెడునవసరమున 

నూతృజనక సఖజన కీభాతృవిరహా 

మధిపతి! వేమ జలరాశిశ కార్య మయ్యె. 18 

టీ, ఉభయవంశలలామ = శెండుపంశములకును నలంకారముపంటిదగు, ఆ 
య్యుత్సలాక్షీ = ఆదమయంతి, అ త్తవారింటికక , అరిెెడు నవసరమునక్ = 

వె శ్లిి సమయమందు, మాతృ... విరహాము--మాతృజత ల్లియొక్క యు, జనకజ 
రండియొక్కయు), సఖీజన = ఇెలిమిక "తె లయొక్క యు, భా9తృజసోదరుల 
యొక్కయు, విరవాము=ఐడంబాటు, అధిపతి_పేమజలరాళికక్ =తనపతియెన 

నలరాజునం దున్న_కేమమనెడి సము దమునకు, ఇ 'ర్వమయ్యు౯ = బడబాగ్ని 
పంటిదాయెను. బడ వాన్ని సముదము నింకించునట్లు స్వజనవిరవాము భర 

(మనమును వారించెనని ఫ'పరము. మొదట భర్త (మ బలీయమయ్యొను. 

కాని తరువాత మా_తాదులందలి (పేమమే యధికమాయెను. ఛ రతొం ౫లిసి 
యుండుటవలన€( గలుగునానందమ మాని మా తాదుల వియోగమును దలంచి 

దుఃఖించనని ఫలి తార్థము. 

తా. ఉభయపంశపవితురాలయిన దమయంతి య త్త వారింటి శేగునపుడు, 

వితృవాతృ భా తాదుల వియోగము. పతి -పీమను నళింపంజేసి దుఃఖించు. 
నీ చేసెను. 

వ, ఇవ్వీధంబున సంబంధిబంధుజనంబుల సముచిత పకారంబుల 

వీడొ_లికి కతిపయ[ పయాణంబుల. 14 
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టి. స్పష్టము. 

న | పణిధిలోకానీతశ పరితోవవారాఖి 

నందితామాత్య బృంశేదారక ౦బు 

రాజవీధీ మహా పాసాద శిఖర్యాగ 

కీలితాలంకార* కేతనంబు. 

[గధ కైశి కాధీశ శక న్యానలోకన 

వ్య[గపౌరవధూసళ+ మాకులంబు. 

గస్తూరికా లేపశకర్పూరరంగ వ 

ల్ల ఫ్రఖి రామ మందిరశ[పాంగణంబు 

తే. సారసారమసారాశ్య శతోరణాంళు 
చూర్ష్మకుంతల మాలికాశశోభమాన 

గోపుర శీలలామంబుం శ గూరి పురము 
డాయనేతెంచె నిషధభూశ నాయకుండు. 15 

టీ, నిషధభూనాయకుండు= నలరాజా (పణిధి.. బృందారకంబు-(పణిధి 

లోక =దూతలసమావాము చేత, ఆనీత = కొనిరాంబడిన, పరితోషవా ర్ల=నల 

రాజు పచ్చుచున్నాండను సంతోవషవా ర్లచే, అఫినందిత = ఆనందితుల యిన, అ 

మార్యబృందార కంబు=నుం (తిశేస్టులుగ లదియుశాజ. .. చేతనంబు--రాజనీధీ= 

రాజవీథులందున్న ,మవాత్ =గొప్పవయిన, _పాసాద=రాజమందిరములయొ క్ర, 

శిఖరా(౫ =కెట్రకొనలందు, క్లీలిత = అమర్చబడిన, అలంకారజ అలంకా రార 

మైన, "కేతన= ధ్యజములుగలడియు, (కథ...కలంబు-(కథై శకా ధీశకన్యాజ 

దమయంతిని, అనలోకన= చూచుటయందు, వ్య(గ=తే లఅపడుచున్న, పౌర 

వధూ=ఫుర స్త్రీ లచే, సమాకులంబు = నిండియున్న డియు, అనగా దదుయంతిని 

జూడ వేడుకతో. బుర నీలందఅును సొధా్యాగముల. జేరుచున్నారనిఫావ 

కన్తూరికా ++. (పాంగణంబు-క స్తూ రికా లేప= కన్తూరివూ తల చేతను)కర్చూరరం 
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గపల్లీ = కర్పూర చూర్ణ ముతో. బెట్టిన (ముగ్గుల చేతను, ఆభిరామ=మనోవారము 
లయిన, మందిర = ఇండ్లయొక్క_, (పాంగణంబం = ముంగిలి వాకిళ్లుగలదియం, 

సార... లలామంబు-- సార సార = (ేస్టములయినఅం చులుగల, మ సారాశ్త్య =ఇం 

(దనీలమాణిక్యములయొక్క_), తోరణ =మాలికలయొక్క_, అంశు= కాంతుల నెడ్కి 
చూర్ణ కుంతలమాలికా = ముంగురులపం క్తులచేత, శోభమాన = (ప్రకాశించు 
చున్న, గోపురశీ=నోపురపుకోభ, లలామంబుఐతిలకముగా గలదియు, ఆనం 
గా పురలక్షీకి పురద్యారము ముఖముగను, ఇం[దనీలతోరణ కాంతులు చూర్ణ 

కుంతీలములుగను నొ ప్పెననుట. కూర్తి సప్రురము=| పేమాస్పదమగు తనపురమున్కు 

డాయర్, ఏ తెంచరొ = సమిపీం చెను. 

తా, నలరాజు తౌ నరుదెంచుచున్న ట్లు విని యధికానంచము నొందుచున్న 

మం|త్రిపుంగవులతోను, రాజనీథులం దున్న [పాసా ద్నాగములందు గూర్చిన 
యలంకారఫు. గేతనములతోను, దమయంతి. జూడ వేడుకపడుచున్న పుర 

న్రీలతోను, కన్తూరికాలేపముల చేతను, గప్పురపు (ముగ్గుల చేతను (బకాళించు 

వాకిళ్ళతోను, (ేస్ట్రములయిన యిం[దనీలమాలికల కాంతులనెడి ముంగురులు 

గలిగి గోపురశోభయను తిలకముతో. గూడియున్న తీనపురంబును జేరెను. 

అలం. రూపకము. 

తలే. కదియ నే తెంచి నై పధ మ్లైవగుండు 
దివుటం బురలవ్నీవై (వాలుశేదృష్టిం దివి చె 
నాత్యయొక్కి౧చుకయు. బరాశకయ్యె నేనిం 
(చాణవల్లభ దన్నేమిక$ీయనునొ యనుచు. 16 
టీ. నె షధమునరుండు=నలరాజూ, కదియక్- = పురమును సమిపించునట్టు? 

ఏతెంచి, ఆక్మ=తనమనస్సు, ఒక్కించుకయుక - =కొం చెమైననుు పరాకు=మజచి 

యుండుట, ఆఅ మయ్యునేని=అయినచో ) అనలగా నొకనిమిషమెన దన్ను మజచి 

యుండినచో, (పాణసల్లభ =దమయంతి, తన్నుక్ = ఆనలున్కి ఏమి, ఆనునొ, 

అనుచు =ఏమని నిందించుకొనునో యనుకొని, * ఇదిపణకు. ద న్నే తదేకదృ 
సితోం జూచి పేమించుచున్న నీవు నీపురయును జూచినతోడ-నే (పీమింపకు 
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న్నావు. ఇదియా నీయనురాగము '” అని దమయంతి తన్ను (భార్చి యేమితలం 

చునోయని, తివుటక్ =(పయత్నము చే, ఫురలక్షీ సెక=నగరకోభ పె, (వాలు 

'దృష్టిక్ =పడు దున్న చూపును, తివిచెక = మగిడించెను. ఫురశోభను జూచుటకు 
“నేత్రము లువ్విస్తూరుచునున్నను, వానిమరల్చి దమయంతి పె నే చేక్చికనిభావ 

ము. నలుండుపురశోభను జూడక సంతతమును దమయంతి నే చూచుచు నామె 

యనుగాగంబువకు బాతు. డగుచున్నాండని ఖలిత రము 

చ. ఎదుసుగ నే/సదెంచిరి మశేహీపతికిం బురివారు సర్వసం 
పదలు (పమోదవైె భన సశమ్మగతయు న్నెరయంగ మిండ 
తుమెవక దుపుల్మ దోదయముశే మిక్కిలి వే డుకయున్మనంబులం 

బొదలగ(| గొ త్తయామనికి బొ చ్చెను లే కెము లేంగువాడ్పునన్ . 

టీ. పుఠివారు=వుర్యప్రజలు, సర్బసంపదలు= సమ స్తసమృద్ధులును, (ప్రమోద 

వె భవసమ[గతయుక్ = సంతోషసంపవయొక్క_ నిండుతీనమును, నెరయం 
గళ =ఒస్పువట్లుశా మిండతుమైద కదుపుల్ ,మగతు మైదల గుంపులు, మదో 

దయము= మ దాఖభిన్ఫద్ధియును, మిక్కిలి వేడుకయును = అధికమయిన కుతుక 

మును, మనంబులక్ జమనస్సులలో, పొదలలుక్ = వర్ధిల్లు నుండ గా, (కొత్త 

యామనికిక =నూతనముగావచ్చు పసంతబుతువువకు, పాచ్చెను = తీక్కు_ప్క 

లేక, ఎదులేంగుచాడ్పువక్ =అభి ముఖము లయిపోయిన చందమున, మహీప 

తీకిక =నలరాజునకు, ఎదుకుగక్ =అభియుఖముగ, ఏంగుదెంచిరి. 

తా, మగతుమైదలు మదోదయములు, వేశుకయు( జిత్తంబుల పర్థిల్లుదుం 

డగా నధకానందముతో పసంతబుతువు నెదుర్కొనుచున్నట్లు పురజనులు 
సమస్తవస్తు సమృద్ధుబతోను, నధికమగు సంతోనసమృద్దితోను నలరి "జూ 
౩నెదుర్కొనిరి. అలం. ఉపమ. 

వ. ఇట్లు మం త్రిపుకోపి తామాత్య దండనాథ( పధానంబుగాం 

జౌరజన సమూవాంబు దన్నెదుర్కొన సముచిత (పకా 
ఈంబున, 18 
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శా, ఏ మేరగొ త్రయపూర్యవా ర్త వినుచే$ మేజెప్పుచుకడండనా 

థామా త్యాదులు పాదచారనున సేశేవాన క్రిమె( గొల్చి రా 

భూమోాశా(౫ణిసొచ్చె( బట్టణమునంకీపూర్ణాను రాగంబుతో 

భామా నేత చకోర చుంబితముఖకఐ" లేయరుగ్బింబు.డై 

ట్ భూమిళా[గణి=నలుండు, ఏ మేని= ఏదయినను, క్రొ తయపూర్వవా ర్ల=. 

(కొ త్తసమాచారమును, వినుచుక = ఆఅలించుచు మంతి జనులు చెప్పు [కొత్త 

వార్తలనువినుచు, ఏమేక్ = ఏడియెనను, చెప్పుచు =(పత్యు త్తరమిచ్చుచు, దం. 
డనాథామా త్యాదులు = "ేనాథిపతులు మంతులు మొదలగువారు, పాదచా 

రమునకొ= కాలినడకను, సేవాస కిమెక్ = నేవిచుటయందలి యాదరముచే, 

క్రొల్సి, రాక్ = వచ్చుచుండగా, భామా... బింబుడై-- భామా = పుర గ్రీల 

యొక్క-_, న్మేతచకోర, = న్నేత్రములాడి చకోరపక్రులచే, చుంబిత = ముద్దు పెట్టు 

కొన(బడుచున్న, ఆనంగా( బానము 'చేయ(బడుచున్న యనుట, ముఖ పాలేయా 

రుగ్బింబులడె = ముఖచంద్రుండు కలవాడ, సంపూ ర్లానురాగంబుతో E్డ = 

ర్భమసు ననురాగముతో, పట్టణము, చాొచ్చెకొ= (పజేశించెను. 

తౌ. నలరాజు మంతిప్రంగచాదులపలన నేమయిన [కొ త్తవార్తవిని దాని 

"శీమయిన (పత్యు త్తరమిచ్చుచు దండనాథాదులు కొల్చుచుం గాలినడకను 

పచ్చుచుండ (౫6 బుర న్షీలధికానురాగముతో దన్ను6€ జాచుచుండగా సం 

వూర్ణ్మ (పేమముతో (౬ బురి€ (బవేశిం చెను. అలం. రూపకము. 

క్, సక లధ రాధిశ్వరు వై ( 

(బక టముగా. జల లీ రపుడు § పా పురంధుల్ 

నుకుమార' చావావల్లీ 

ముకుళకులసకుల్యలాజ!ము కాఫలముల్, 20 

టీ, పౌరఫురంధు)ల్ = పుర న్తీ లు, సుకుమార... ఫలముల్__సుకునూర = 

కేములములయిన, బొహుజభుజముల నెడి, పల్లీ =లతలయొక్క_, ముకుళకుల = 

మొగ్గలసమావామతో, సకుల్య=తుల్యములయిన లాజ=శేలాలను, ముక్తా 
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ఫలములను = ముళ్యేములనును, (పక టముగాక్ = స్నష్టమగా, సకలధ రా 

ధీశ్వరు.వైక్ =నలరాజ్యుపె ముని ) చల్లిరి= వ్వం శక పుర క్తీలు మచేతులతో లాజ 

లను, ముత్యేయులను గుప్పలించి పట్ట ఖా నప్పుడు green మొగ్గల 

గుత్తులతో (గూడిన లతలను బోలుచుం డేను. 

తా. పుర క్రీలు తమచేతులతోం బేలాలను ముత్యములను (గ్రహించి పుర 

(పవేశము చేయుచున్న నలుని పె జల్లీరి. అలం. రూపకము. ఆపమయు. 

మ. దమయంతీవదనావలోకన సముశత [-౦తావలద్భామినీ 
సముదాయానన చం[దబింబ పరిషశీ తాన్ని ధ్యరయోంగంబునక్ 

సము పే వేతార్థములయ్యె సౌధ మణి భాశస్వచ్చం[దశాలావితా 

నములుర్వీపతినందనుండు పురఘం1టావీథి నే తెంచుచోన్. 21. 

ట్. ఉర్వీపతినందనుండు=నల రాజు, పురఘంటావీథిక్ =పట్రణమందలి రాజ 

వీథినిబడి, ఏతెంచుచో౯ = వచ్చునప్పుడు, సౌధ... వితానములు- సౌధ = మే 

డలందలి, మణి=రత్నములచే, ఛభాస్యత్ =(పకాళించుచున్న, చందళాలా = 

శిరోభాగములయొక్కు_, వితానములు =సమూవాములు, దమయందీ...ఈయాగం. 

బునక్ --దమయంతీ = దమయంతియొక్క_, వదన=ముఖమున్సు అవలోకన 

చూచుటయందలి, సముత్ము_౦-ఠా=వేడుకలో, వలత్ =సంయుతుళై న, ఖా 

మినీసముదాయః= క్రీ సమూవహానులయొక్క_, ఆననచంద్రబింబ = ఘుఖయుల'నెడి 

చందబింబములయొక్క., సగిషత్ = సంఘముయొక్క, సౌన్ని ధ్యయోగంబు - 

నక్ = సామిోహ్య సంబంధమ వలన, సము పే తౌగ్గములు = సూర ములగు నామ 

ములుగలవి, అయ్యక , నలు(ండు టు బుర| ప వేశము చేయుచున్న 

ప్పుడు bosses వీక్షీంచుటకై యప్పుర స్రీలు యెమేడల కెక్కి చూచుచుం 

డిరిం 'మీడలయొక్క_ శిరోగ్భవాములకుC, జం దశాలలనెడి నామముగలదు. చం 

(యుక్త కములగు శాలలుగాన ఇం కలాల ర మః నీ న్రీలవదనచం దబింబ . 

మలం దున్నవికాన చందడశాలలాడి నామము సంక్ మయ్యెనని భా నము. 

స్త్రీ లు మేడల చెక్కి యత్యుత్క ంఠళ తో రు బల వః 
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తౌ. నలరాజు దమయంతితోం బురిని (బవేళించునప్పు డాఫురమందలి 

చందశాలలు దమయంతిం జూడం గుతూవాలయుతో చంద్రశాలనధిపసించిన 
న్ర్రీలపదన చం(దబింబయుల సంబంధము గలవగుట చే నార్తక ముఖ య్య అలం, 

నిరు క్రి. రూపకము. 

తే, ధరణినాథాన నేందు సుశథారసంబు 

నాధజాలమృణాళి కాశీజాలక ముల 

నుత్పలాశ్నీకటాతు నీగీలోత్సలములు 
(వేమమున దప్పి ఫ్రైవంగలేబీన్చికొనియె. 22 

టీ, ఉత్పొలాక్షీ ..త్పేలములు _ఉత్ప్సలాక్నీ = త్రీ లయొక్క-, కటాక్షనీలో 

"త్పలములు = కడకంద చూపులనెకి నల్ల గలువలు, సౌధ... జాలక ముల __ 

సౌధ= మేడలందున్న, జాల=కిటికీలనెడి, మృణాళికా=ఠమితూండ్లయొక్క., 

-జూలకములక =రంధ్రిములచేక, ధరణి...రసంబు--ధరణి నాధ = నలునియొ 

క్యు, ఆన నేంను=ఘుఖచం[ దున సంబంధి నును సుధారసంబు = అమృతరస 

మును, పేమఘునక =అధి కావరముతో, దప్పి, పోఎంగక = దావామునళించు 

నట్లు గా-తృ సీదీఖురట్లు గా ననిభౌఎము. పీళ్చికొనియెక = (తౌవెశు. కలు 

వలు నీటి యుపరిభాగ మున వ ర్తిల్లుదున్నను, సరం ధములయిన నాళములమూల 

మున జలమును పలయురంత పీళ్చికొని తమకు ష్కుత్వ మును దొలలించుకొనును. 

'మకియు బాంకులు వప్పిగొన్నప్పుడు దూరమంచున్న జలమును గమలనాళ 

మును నోటనుం చుకొఎ దా) రెడవకొనలీటనుంచి జలము పారముచేయు రు. 

“అటి యాఫ్రరనీ 5) నేత్రములు నలు0(కాచి చాలకాఎ మసటచేం వన్షర్మశనమం 
౧౧ లో టి 

-దధికకుతూ వాలులయి దూకమందున్న నలు) ముఖసౌఎవద ర్యామ్భుత్ మును గని 

నికా కాంతిభాపముగు నాళముఅచేం దనివిపీజ. (గోలు మన్ననని భావము 

ఇట నీలు *శీంలయు కాతుకయుతో చే చూదుమున్నారు. కాన వారి చూపులు 

తిన్న్షుణా (బసరించిన నాళములనుట యుకము. నీలు నలు) సావరయు 
ఎని - 

గాయ జూచుచు న్నారని న. ఆలం. రూపకము. 
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సః అప్పుడు. 

వీ నిరుపమాన స్వయం౦$ేవర మహాోత్సవమాను 

మధు పర్క_ సత్మా_రశీన ౦౫ ళంబు 

గ మనీయ తరకరశ గహణహోమంబును 
విహరణాగార([ పశ వేశవిధియు 

నుభయబంధుభుజి కి! యోపభారంబును 

(బొన్థానిక స్వ స్తీభావణం౦బు 

హరి ణార్భ్గ సంభార $హోరికాకృతొయఃను 

నగరసంవేశ నాశనందక ళయు 

తే, ననెడువృ తాంతేముల నొప్పుశీన పచరిత 

మాదిమధ్యావసానంబు శ లవధరించి 

యనురముఖ్యులు గురియించిశీరలరు వాన 

యిన్నిదినములు దారున్కి_$ మెటుక పడగ, 24 

టీ. నిరుపమానస్వయంపరమ వశోత్సవము ను=సాటిలేని దమయంతి నలునిపరిం 

చుట యనెడి గొప్పయుత్సపమును,మధుపర్క_ సత్కారమంగళంబు= కీ మరాజి 

చ్చిన వివావసమయమందలి దధిమధుఖభృుతరూపమగు మధుపర్క సత్కార 

మనెడి మంగళ కృత్యమును, కమనీయతరకర (గవాణ వో మంబును = మిక్కిలి 

మనోవారమైన వివావాకాలమున( జేయందగిన పోనుమును, వివారణాగార 

(పవేశవిధియుక్ = నలదమయంతులు క"తుకమందిరంబును [బవేశించుట యనెడి 

కృత్యమును. అనగా వివావాకాలము మూ;డురాతులును సంభోశాదుల 

విడిచి యొక్కు_.చో దంపతు లిరువురు శయనింపవలయును. అందుచే నల 

దమయంతు లావిధిప్రశారశు విహారమందిరమున (బప్తాచర్య(వ్రతనిస్టలై శయనిం 
చరి. వివారణా-గార అనుపదముబే నీయర్థమః 'తెల్లమయ్యె. ఉభయబంధు.. 

భుజ్మికియోపచార ౦బునుజ పెండ్లిక రు బెంచినయిరువంక లచుట్రములు సంతుష్టివూ. 
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'ర్యోకము గా భోజనంబులు సల్పుటయుశు, [పాసానక నర సిభానణరబు=నివథ 

"బేళమువకు దమయంతితో వెడలు నప్పుడు త త్కాలమునకు6 దగునట్టు గాం బుకో 

హితులు పల్కిన స్వ స్టివాచకములును, వారణార్థ .. . కృతి యును, వారణార్గ = 

దమయంతి కరణమిచ్చుటకయి, సంభౌరజ= వివి ధవస్తువులయొక్క_, హోరి కాక 

తియును= దెద్చటయు, నగరసంవేశ నావందకళయు = నల రాజుకనపురమును 

(బవేశించుట యందలి యానందాతిశయము, అనెకి వృత్తాంత ములక్ = ఈ మొవ 

లగు కథలచేే ఒప్పెడునధిపుచరిత ము= ఒప్పుచున్న నలరాజుచరితేమున్కు ఆది 

మ ధ్యావసానంబులు= మొన టను, మ ఫ్య మును,నంతే మువన్యు అవధరిం చి=పరికిం చి 

'అమరముఖ్యలు = దేన'తాకేస్టులయిన యిందాదులు, ఇన్నిదినములు, తారు, 

'ఉన్కి_=భూమికియ బై గానుండుట్క ఎజుకపడం౫క =నలాదులకుయ దెలియం ట్టు 

శా ననిభావు. అలరు వాన=పుస్సుపర ము ము కురియించిరి, 

తా. స్వయంపరమహోత్సవము, వుధుపర్కు[గవణము, వివావాహోమము 

కాతుకాగార ప్రవేశము పెండ్లివారి భోజనములు నిషధ దేశమునకు బయలు వెడలు 

నప్పుడు _(బాన్తాజులు స్వ _స్టిచెప్పుటయు నరణమిచ్చుటకు వస్తుజాతేమును గొని 

'వచ్చుటయు నిషధ రాజధానిం |బవేశిందుట మొనలగు వృత్తాంతములుగల నలచరి 

(తము పరికించి యాచర్యలను జూచుచు నచ్చట నేయున్న ట్రందజికును బెలియం 

నట్లు దేవేం దాదులు పుస్పవర్ష ము కురియించిరి. 

శే. నికచపొరాంగనాపాంగ 4 వీక్షణములు 

వార్షి తామరకృత పుష్ప క్ట వర్షములును 

గురియ, నృపవీథి నరిగి భూ $ వరుండు సొచ్చె 

నీరజాశీస మేతు(డై శ నిజగృహం౦బు. 25 

టీ. భూవరుండు=నలుండు, నీరజాథీస మేతుండై = దమయంతీ సంయుతు 

దై; వికచ...వీక్షణములు--వికచ = సంతసము'చేవిక సించిన, పౌరాంగనా= 

పుర క్రీ) లయొక్క_, అపాంగవీక్ష ణములు=క డకంటి చూపులును వార్షిత...వర్ష 

ములును--వార్డి తే జఐనలునిచర్మితమునకు సంతసించిన అమరజ దేవతలచే కృతేజ 
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పర్షి ౦పంబడిన, పుప్పవర్ష ములును= పూల వానలును, కురియక్  =తన పెద ట్లయుగా. 

ఖడుచుండ(గా, నృపవీథిక = రాజమార్ల యునంబడి, అగి నిజగృవాంబుక్ 

చాచ్చE క 

తౌ. నలరాజు దమయంతీ సమేతుండయి పురజనులు తన్నుు6 గుతూవాల 

ముతో జూచుచాండ దేవతలు సంతసముతో. బుహ్పపర్ష ములు గురియింపల౫ా 

రాజవీశిని బడి పోయి నిజమందిరము [పవేశించెను. అల. తుల్యయోగిత. 

వ. అట విబుధు బు వృథా పయోడనంబె న వసుధాధావన్నపయా 

సఖేవం బనుభవించి పయోధివాధ స్తరంగంబులుం బోతె 

వచ్చి న(త్రోవయ పట్టి మరలిరప్పుడు. 26 

టీ. అట విబుధులు= ఇం. దాదిసురలు, వృథా పయోజనంబు=నిమ్భ లము, వన 

+, ఖేవంబు--ఐన = అయిననిట్టి, వనుధాధావన = భూమికి పరుగిడుటవలన 

గల్లిన, (పయాస ఖేవంబు=బడలికవలన6 గల్లిన దై న్యమును, అనుభ వించి పయోధి 

పాధ స్తరంగంబులుంబో లెక = సము దతేరంగములవ'లె, వచ్చిన త్రోవయ, పట్టి 

మరలిరి, అప్పుడు. 

తే, సృటికభూమి[ధములమిోదం $ (బతిఫలించు 
నర్క_వింబంబులునుబో లె $ నమరవగులు 

కనకరథములమో(ద నాశ కాళ వీథిం 

జారునె సర్లిక| పభౌ$ సౌషవమున, 27 
డి ౧ © 

టీ, అమరనరులు=ఇం[ దాదిదేపతలు, స్ఫటిక భూమో(థ ములమిందక =పటిక్ష 

ఫు రాలపర్భతేముల పె, (ప్రతిఫలించు నర్క-బింబంబులునుబో లె౯- =పతివింవించు 

చున్న సూర్యమండలంబుల చందంబున, ఆకాళవీథిక్ =గగ నమార్షమునంద్యు 

కనకరథ ములమో౭దక్ =బంగారు రథముల పె, చారు... సౌవ్షమునక చారు 

సుందరనుయిన, నై సర్గిక = స్వ భపనిద్ధమయిన, (ప్రభా సౌష్టవమునక్ = కాంతి 

సౌందర్యము చే, మింది పదనముతో సంబంధము. 



816 కృంగారనై వధము _ (౭829. 

తా. ఇందాది దేపతలు సృటికపర్వత్ ముల్పపె (పతిఫలించుచున్న సూర్య 
వింబయులవలె బంగారు రథముల పె( (బకాశళించుదు, మనోవారమగు "నె నె సర్టిక 
కాంతిసంపదతో. అలం. ఉపమ. 

వ. చనునప్పుడు, 28 

మ. మెజు.౧సందింగల చాయ తనము గొశప్మించారువీత ద్యుతిం 
గొజిలంజ కవిఘట్టనంబునంబరి శీయుణ్ణాం బుల మేఘముల్ 

పతీ య ల్వాయంగ ింకిణులూరయం గా శే బా జెన్న భోవీథి స్త 
తృటి జంభాంతకు తేరు మాతలిక శాక త స్తా వేగంబునన్.29 

టీ. అ తృలిక =ఆకాశమున న ట్లరుగునప్పుడు, జంభాంతకుతేరు=ఇందుని 
రథము, మాతలి. . . వేగంబునక్ --మాతలి=ఇం| దసారథియొక్క_, కళా=కొరడా 
లక్కు (తే స్త=భయమందిన, అశ్వ=గుజ్జములరొక, వేగంబునక =జవముచే, 

మెటుగుందీం/గలచాయక్ = మెజపురీ వెలకాంతి చేత, కేతనము=ధ ్వణమఘ్యు (కొమ్మిం 
చారు= క్రొ త్తకాంతులచే నొప్పు, పీతద్యుతిక్ =పచ్చనివర్థ మతో, కొజలక్ 
=[పశాశళింపరగా, చ క్రఘట్టనంబునక్ = చకస ౦ఘర్ష ణము చేత, మేఘముల్, పరి 

తుగ్గంబులై =నలంగిన వై, పలియల్ పాయంగకొ = (ముక్కలై చెదరిపోవు 

చుండంా,కింకిణుల్ = చిజుగంటలు, మొరయం7గాక్ =ధ్వనిచేయుచుండంగా, 

నభోవీథిక౯ =ఆకాళశ మార్గమున, పాక్ జ=పర్వెత్తెను. 

తా. మాతలికళశాఘాతముఎకు భయమందిన యశ్వములు త్పరగాలాగుచుం 

టచే నిందుని రథము గగనవీథియందు. బర్వె తెను. అప్పుడు దానియందున్న 

"శీతనము మెఆపుందీంగల పచ్చనికాంతులతోగూడి మెజుపు(దీవెవలెం (బకాళిం 

చుచుండ చక్ర సంభఘర్ష ణములచే మేఘములు చూర్ణ మై ఖండఖండ ములుగా6 

శజెదరి పోవుచుండెను. చిజుగంటలు ధ్వనివేయుచుం'డెను. 

శే, నూటిమాటికి నాకాశశమండలమున 

నవల నివల( బయోచవాహ $ నివవామునకు 
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నమరనాథరథాలంబి + యెనధనువు 

భానుకస్ఫూ ర్తి విభమా]ే భరణమమ్యె. 80 

టీ. ఆకాశ మండలయునక్, సయో వావానివవా యునకుల = మేనుముల సమూ 

వొమునకు, అఎలక్, ఇవలక = రెండు పక్కు_లందును, మాటిమాటికిక =తేటుదు 

గ్యా ఆమరకనాథర థాలంబి..అమర నాథ = దే వేం దు;యొక్క_ ,రథ =రథ మున్యు 

'ఆలంబి= ఆ(శయించియున్నది, ఐనధనువు= అయినట్టి చాప ము, భాసురస్ఫూ ర్తి 

=(సకాళించెడె (పతిబింబము, విభమాభరణము = విలా సార్థ మయిన యలం 

కారు అయ్యెక్ అనయా నిందుగథము గగనమండలము పెబోవు నప్పు 

జాయనరన యున బద్గ మైన యింద చాపము మేసఘుసమూపహముల కిరు చక్కి_యలం 

దును దబుదుగా నలం కారమై (పకాళశించుదుండెనని ఖావము. మేఘముల కిం 

(దచాపమే యుక్కృస్ట్రమగు నాభరణము కదా! 

తా. స్పష్టము. 

క. ధళధళ వుని జలములలో 

బలరిపు వ(జాయుభంబు + (పతిబింబింప౯ా 

గెలశకుల దందడిం దిరిగెడి 

జలధరముల కపుడు కులిశ శ సంగతి గలి7క్. 81 

టీ. జలములలోక్ = మేఘుయులందున్న నీటిలో, బలరిఫు వషజా యుధంబు= 

డేవేందుని షజాయుధము, ధళధళమని, (ప్రతిబింబింప = (ప్రతిఫలింపలా, 
కెలయులల్ = పార (ములందు,నందడిక =తేటుచుగా , తిరి గడిజలధర ములకుక్ొ 

=తిరుగుచున్న మేఘుములకు, అప్పుడు=ఆసమయమునుండి యు, కులిశ సంగతి= 

వజాయుధ సంబంధము,క లి ౫౯ = అది మొదలుకొనియే మేఘములు వష్యజాయుధ 

ముగలసయిన వగు చున్నవని భావము, 

తౌ. ఇంద్రుడట్లు పోవుచుండగా నతిని చేతనున్న వ, జము మేఘముల జల 

ములో (బకాళింపంగా నప్పటినుండియు నవి సవజములగుచున్న వి. అలం. 

ఉక్పేక్ష. 
52 



818 త్స ౦గారనై మధము [ప-శి౨, $8. 

తే. వరితం బె నసానరి వంశమునకు 
గ రజ a) 

బట్టుగొడు గై నయంభోజ $ బొంధవ్రునకుం 
గూడ నే తెచుగారాపుశనొడుకు చేతి 

దండ మేళ నాలంబ 1 దండనుయ్యె. 82 

టీ, వరి రి గంబు=ఐనుతింపంబడినది, ఐన సావగ్గి పంశమునక్రుక్ = అయిసట్టి పౌవర్ణి 
ము. ఈ మునకు ,పట్టుగొడుగు= దానివలె రక్షకుండయివవాండు, నటం 
భోజబొంధవునకు క్ = అయినట్టి నూర్యునక్షు అనగా సావర్ణి వంశమునకు మూల 
క ర్రయని భాఃము. ఉదయా సమయములందు సమానపర్గ ముగలవాండు కొన 

నూర్యుండు స సర్జుండనంబడును, సవర్టునికుమా రుండు సావరి ర యసీడును వా 

శమునకు సూర్యుండు మూలపురుషుండై డవ క్రించుచున్నా (డని యర్గము, wan 

సాపరి ర వంశమునకు గులక మాగ తేమయి రాజచిన్నా మైన ఛత్రమగుచున్నా (డని 

రెండపయర్థము. కావున, హాడ్ =దాపుగా, ఏ తెంచుగారాపుకొడుకుచేతి 
దండముజవచు చున్న మ్ ద్దుకొడుకయిన యమునిచేతిలోనున్న దండము, ఆమే 

భకా=-ఆయం ౧ వంశరిక్న మాగ్దమునంబడి పోవుచున్న స్పడు, ఆలంబవండము= 

వేఠనూనెడి కామ, అయ్యె, సానర్థ్మిపంశ్యులకు ఛృతమయిన సూర్యునికియముని 
వేతనున్నదండను కామ యయినట్టుప్రకాళిం వెనని ఖానము. ఆయిం| దాదులు 

"మేఘమండలము దాంజి సూర్యమండల ము సమిపించిరని ఫలి తార్థమయ. 

తా. (పళ సమయిన సావర్ణి సంశ మున(బుట్రినవారికి( గుల్మకమాగలేమై సూ 

ర్యమండల రూపమున బొల్పుఛత్రమునకు యమదండ మాలంబవండ ము వలెనా 

ప్పెను. ఆలం. రూపకము. 

ఆ. అధిక దూరమగుట 1 నాకాళ లన్షీకిం 

గర్ల పాశ మగుచుః $ గరము వైలిచె 

దివ్యభన్య కాంతి § చేదీష్యమానమె 

పాశ పాణిపాణి శ పాళవల్లి, 88 
టీ. పాళ...వల్లీ _పాళపా ణి=వరుణునియొక్క_,పాణీ = చేతియం'' 
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పాళపల్లి = లతేపంటిపాళీము,దిష్య ... మానమై--దిప్య = దేవ తా సంబంధియగు, భవ్య 

=ఊ త్రమమెన, కాంతి=శోభ చే, చేదీప్యమానము, ఐ= ప్రకాశించుచున్న దై , 

అధికదూరము =మిక్కి_లిదూర మయినందున,ఆకాశలక్ష్మీ కిం దిసమాడిలక్షీ కి, కర్ణ 

పాశము = చెవిఅగుచుక్ = ఒప్పుచ్చు కరము= మిక్కిలి పొలిచెల =ఒప్పె 

న్కు పరుణపాశము గివమనెడి లక్షీ కిం గర్గ యువలె వెలయుచున్న దనిభాసము. 

తౌ. స్పన్షము. అలం. రూపకము. 

"లే. పరివవహస్క_౦ధమారుతా 1 స్ఫాలనమున 
వీతిపళశ్మ్ తుండు న_ర్రించుశవిధము చూచి 

ఛీమనందన నీత(డు + 'వెండ్లియాడం 

బోలునని య్యభచరకోటి $ బుద్ధి. దలంచె. 84 

టీ. అ భచరకోటి= దేవతాగ ణము, పరి... సాలనమున్ _ పరివవా= పరివవా 

మనెడి స్క_౦ధ=వాయుస్క_౦ధస్ర, మారుత = గాలియొక్కు, అనెబృలనము 

“౯ =తాశుటచే, వీతిపో తుండు=అన్ని, న ర్రీంచువిధము = అజెడిరీతిని, 

చూచ్చిస ప్పమారుతేములు గగన మునవ్యావీంచి సూర్యవం_దాదుల కాధారభూ 

రమగుచున్నదని సుకోణ ప్రసిద్ద మూ ఇం చాదిదేనతలు సూర్యాదిముండములన. దా 

శ్రీ వాయువు సే డదవకతక్ష్యకు( (బవేశింగిన తోడ ే యగ్న మిక్కి ల పజ్వలింపసా 

గను. అదిచూచి, ఖీమనందన=దమయంతిని ఈతండు=ఈయన్ని, "పెండ్లియా 

డక్, ఫోలు=వరించెనుగాంబోలు, అని, బు తీలం-చెను వాయువు తాకు 

పలన నగ్ని ,జ్యూలలచే నాడలగాజూచి దమయంతి యితేనివరించెంగాలబోలు లేని 

చో నింత సంతోషముతో ర్రించునా అని దేవతలు (బమనిరి ఇంచాదులు 
స _ప్రమారుతేములను గడచిరని ఫకతా స 

శా. మో ణీవల్ల భుముద్దు(గన్నెనునుంబ శే ల్కుల్ గోంలుకోళేమి ని 
ర్వ్యాణానందిము లైన వీనులకు దశ[ త్పాయంబు గంధర్యరా 

డ్వీణానా దమొకింత సమడము గా $ వింపంగ నిగ చాదిగీ 

ఉ_న్ల్యాణా ధీశ చతుష్టయం జరిగె శ చా'రావీధి దూరంబునన్, 
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టీ, ఇం దాదిగీ ర్వా ణాధీశ చతుష్టయంబు=ఇందుండుమొదలయిన దిక్పాలు 

రు నలువురు, మోతీ ఇల్ల భు ముద్దుక న్నె =ద మయంతియొక్క_,నునుపల్కు_ల్ =మృ 

దువచనములు, (కోలుకోలేమిక = విన లేకపోవుట చ్చే నిర్వా ణానందములు =నిప్ప 

తీ చెందినయావంవముకలవి. ఐినవీనులకుక్ = అయినట్టి చెవులకు, త త్చాయంబు 

దమయంతి పల్కులవంటిది, గంథర్యరాడ్సీ ణా నాదము = గంధర్వ శేష్టు 

లయొక్కు_, వీణాధ్వని, ఒకింత సమ్మచ ము = కొంచెమానందమునుు కావిం 

పంగ = చేయయా, తారావీథక = నక్ష _తమార్దమున, రూరంబునక్ = 

దూరముగా ఏణీరి, ఇం దాదులు స ్పమారుతములనుడాంటి గంధ ర్వులుం 

డి కక్ష్టునుజేరిరని యర్థము. దమయంతి మృదు మధురవచనంబులు విన 

లేకపోవుట చే నానందరహితములయిన' యిం(దాదుల వీనులకు గంధర్వులు 

శేయులీణా నావము కొంచె మానందమును గల్లిం చెననుట. గంధర్వుల వీణా నాద 

మైనను దమయంతి పల్కులవలెం బూర్జానందము కలిగిపలేక పోయొనని 

వెప్పుటచే నామెపల్కులు వీణాధ్వనిని మించుచున్నవని తెల్లమగుచున్న ది. 

తా. ఇందాది దిక్చాలు రాకాళశమునంబోయి వోయి స్తమారుతీములను 

గడ-చిపోవువవుడు దమయంతి పల్ము_లు వినలేకపోవుటచే నానందము లేని 

తమ చెవులకు గంధర్వుల వీణానావయు దమయంతి పల్కులకు. గొంచెమోడు 

వచ్చుచు. గొం“చె మానందము క ల్లింప వినుచుంబోయిరి అలం. ప్యతిరేకము. 

ఉ. చి త్తములోన చబాయకనళీసించిన భోజనృపాలకన్య న 

త్యుత్త నురాజుంగూర్చిసుం $లూజటంబొందిరియెంత యేనియుం 

జి త్తములోనం "'చౌయకవళశేసించిన నిర్మలత _త్త్వవిద్య య 

త్యు త్తిమశిష్యుం 'హార్చి సుకముశేడూజటబొందినయట్టిలాగునన్ - 

టీ. చి గములోనక్ =మనమునందు, పాయక = విడువక, వసించిననిర్మ లత 

త్త వృవిద్య=నిపసించియున్న స్వచ్చమైన యాధ్యాత్మి క్ విద్య, అనలా విద్యజ్ఞాన 

స్వరూపమయినది కావునను, కైసమౌత్ నిష్టమెయుండును గావునం ద త్వవి 

ద్య చిత్తమును చాయకుండుట యుచిత మే, అత్యు _రృమళిష్యుక్ = మిక్కిలి 
pa 
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యోగ్య(డయిన శిష్యుని, కూరి =పఫొందించి, గురుడు, ఊజటక = చెమదిని, 

పొందినయట్టిలాగునక్ = పొందిశచందమున, సురలు = ఇందా9)దిదేసలీలు, చిత్త 

ములోనక = తమమునసు బలో) పాయక ,వసించినభో జన్ఫపాలకన్య౯ = నివనీంచి 

యున్న దమయంతిని దమయంతి సాంద ర్యాది గుణములకు మోహితులయి సంత 

తమామెనే చి లృంబులలో నుంచుక్రొనిరి, కావునదమయంతి వారిచి గ్రేములను 

చభాయకుం గెననుటయుచిత మె, అతు తమరాజుక్ = మిక్కిలి యోగ్యుండ 

యిన నలుని, కూర్చి=జతీకూర్చి, ఎ: 3మేనియుక్ =మిక్కిలి ఊజటక్ = సం 

తసమును, పొందిరి. మొదట దమయంతీమోహితులయి స్వయంపరమున కేం 

నను దమయంతికి నలునియం దనురాగయున్నక్లు "తెలిసికొని నలునకిచ్చి వేసీ, 

తమ్ముపరింప లేదు గచాయని మచ్చరము సుంతేనియు లేనివారయి, యట్టియో 

గ్యురాలగు దమయంతి నలున వళశమాయెంగదా యని విచారమునొంనక యిం 

చాొదులు మిక్కిలి సంతసిం చి౨. ఈచెప్పుటచే నిందాదుల సద్గుణములు 

వెల్లడి యగుచున్న వి. 

తా. తత్వవిదుండగు గురువు తేన వివ్యను యోగ్యుండయిన శిష్యునకిచ్చి 

సంతసిం చినట్లు దేవేందా9దులు దమచి త్తమందున్న దమయంతిని నలునికిచ్చి 

'వేసియానందించిరి. అలం ఉపమ. 

నీ. పషులుచరియించు శ పదని సుబ్బ ఘీంచి 

ఫఘననులు దిరుగుమూశర్షంబు గడచి 

విద్వాధర(కేణి  వివారించుపథ మెక్కి. 
ర రువలి యేగొకు f గ్ క్ష సొచ్చి 

[గహరాజు పాతెడు+ఘంటా' పథము చాటి 

చుక్కలు వడ తెంచు+ చక్కి. వెడలి 

చద లేజు. పవహించు $ చాయ యు త్తరియించి 

ధు్రువమండలంబు వెం! దోవనడచి 

తే, యూూర్గ ్ టలోకంబునకు: బోవుశచున్న వారు 
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భీమభూపాలసుకమోందిక| పేమభరము 
పీకియును ఏడ కాత భా శ వించువారు 

వాసవుం డాది మైన గీశ ర్వాణవరులు, 87 

టీ, వాసవుండు, = దే వేం దుండు, ఆదిమైన, గీ ర్వాణవరులు = సుర శేస్టులు 

పతులుచరియించుపదవిక్ = పత్తంలుతిరుగుచుం జెడి మాగ్షమును, ఉల్లంఘించి= 

చాయి, ఘవములు, తిరుగుమార్షరుక = మేఘమండలమును,కడచి,విడ్యాధర 

(శీణి=విద్యాధరుల నెడి యొకతరగతి చేవతేలు, వివారించుపథము = సంచరిం 

చెడి దారిని ఎక్కి, కరువలి=గాలి,, ఏంగెడుకక్ష్య = సంచరించెడి స్థలమును, 

చొచ్చి, | గవారాజు= (గ్రహముల కధిపతి మైన సూర్యుండు, పాటడుఘంటా 

పథముజన ర్థించుమున్న రాజమార్షఘును, దాటి, చుక్కలు = నక్షత ములు, 

పొడ తెంచువక్కి , అనగా నక్షతేమండలముననుట్క, వెడలి చదలేజు = ఆ 

కాశగంగ, (పపహించుచాయ = పాజుచున్న (ప్రదేశము (ఉ త్రరియించి = 

దాటి, ధు)వమండలంబు, పెం దోవ, కడ చి=ఖీ మభూపాలసుతమిోంది (పేమ 

భరము=దమయంతి మిందనున్న (పేమాతిశయమును, వీడియు వీడక,ఆ త్మ 

జచీ త్రయులందు, భావించువారు = తీలంచుచున్నవారయి, ఊర్జ్వలోకంబు 

నకుక =మి(దిలోక మునక, పోవుచున్ననారు. పోవు మండలా 

తా. స్పష్టము 

మహా సర . కొని రంతంత న్నభోమాశేగ్ష మున ఘనతమ 

స్కాండ సంచేవాసంపా 

దనలీలాజాగరూకా శే తనువికటతనూ 
భఛామధరూమాయిత౦ం బు౯ 

వన రాశ్యంత _స్తరంగ $ ధ్య్వనిసమధికదు 

ర్వారకోలావాలం బు౯ 

జనసందోవాంబు భూషాశ చ్చృవిధగధగి తా 

శాకటాపళోదరం౦బున్ . 88 
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ట్. ఇం|దాదిసురలు (ఆధ్యాహారము) అంతంతక్ =కొంతదూర ములో, నభో 

మార్షమునక్ = ఆకాశమాగ్గమునందు, ఘన , ..ధూమాయితంబుక -ఘన= సాం 

(దమమిన, తమస్కాండ=-చీళటిగుం పేమోయ నెడి, సందేవా= సంశయమును 

సంపాదనలీలా= సంపాదించు టయ నెడి పిలాసముఎందు, జాగరూక =ఆ( సమ 

త్రమైెయున్న, ఆకను=విస్థారమయిన, వికట=విరుగ్గమై, తనూధామ= శరీర 

'రకాంతులచే, ధూమాయితంబు= పొగపలె నా దరింపంలబడుచున్నదియు, అనం 

-గాముందునచ్చుచున్న జనసమూనాము దేవాకాంతి చీశటులేమోయని భాం 

తిని బుట్రించుచు పొగగుంపులవ లెళగానవచ్చుదుండె నని భావము. సన... 

కోలావాలంబుక __వవరాశి = సమ్ముద ముయొక్య_, అంత _సరంగ = లోని 

అలల, ధ్యని=చప్పుడుకం టె, సమధిక = అధికమైన, దుర్పారజవారింపందరము 

కాని, కోలావాలంబు? =కలకలధ (నులు చేయుచున్నదెయు, అరలా సము 

(దమథ్యమువ లె దుర్వార ధ్వనులు చేయుచున్నదని భావము. భూపా...దరం 

బుక =భూ పాచ్చవి = అలఅంకాంకాంగుల చే ధగధగి3 = ధగధగలాడింపల 

బనేనవు శాం టావా= నిబ్యండల ముమయొక్క, శ వరంబుక =మ వ్యభాగ సుగఆ 

ది నుం, అగు, జనసం వో వాంబు=జనసమూవా మును కనిరి= చూ ఏరి. 

తా. ఇందా9ది దేవకేలట్లు చరిచి కొంకదూరమునం జీ(క'టి గుంపు వే వూ 

యనెకి సంచేవాము గల్లించు దేహకాంతులు గలిగి సమువదు న్యముకం కె 

చెమ్ము_డు గా ధ్వని చేయుదు నలం కా కాకుల చే దిక్కుల వెలిగించుచు వచ్చు 

చున్న జరసమూవహా మును జూచిరి. అంం. రూపకములు. ఉపమ. 

'తే, ఇకులు గవియుచు నేరాళ $ మెట్టయెదుర 

నల్ల నల్ల న నేతెంచె శ్ నల్ల కుంది 

గరిను నాకాశ చనుల కా కాశ విథి 

గదలి యెదురుగ వచ్చెనో ఫ$ కాక యనంగ, 89 

టీ, ఏరాళము=అధికమైన, నల్లమంది= నల్లనిశ కీరమా బుగల జ నసమూవాము 

ఇరులు=-చచీశట్లనుు కవియుదుక = వ్యాసింపంజే యం మక , ఆ కాశవీథి= ఆకా 
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శమండలము, కదలి,గరిమక్ = గౌరవముతో, అఆకాశచరులకుక్ష = ఇందా ది దేవత 

లక్కు, ఎదురుగ౯ = అఫిముఖముగా, వచ్చెనో, "కాక =పచ్చినది క బోలును 

అనంగక్ = అనునట్టు్యా ఎట్టయెదుర౯ణ = కళ్లదుటికి, అల్లనల్లనక్ = మెల్ల 

మెల్బ గా, ఏ తెంచె. 

తా. నల్ల ని శరీర కాంతులుగల "పెద్ద జనసమూవాము చీశట్లవ్యావింపం జేయు. 

చునిందాదుల యెదుటిేకి పచ్చను. ఆజనసమూవాము గగనచరు లయిన యిం 

చాదులను నెదుర్కొనుటకై సశరీరమైవచ్చిన గగనమండలనునునట్లు (పకా 

శించెను. అలం=ఉ తేక. 

వ. ఆజనసమూహాంబు ముందట 40 

సీర తిచేవినెప్విగు క్ట రాఠరాపుజన్నులు . 

గడకన్నులకు నింపు 4 గడలుకొలుప 

గుడుసె న పూవింటిం * గూడి కమృనితూపు 

కటకాముఖపుగోల శ గరముమెజయః 

గటిమండలంబు వె (గనక పు. జెజింగుల 

జిలు(గుంబచ్చనిపట్టుంే జేల నమమ 

నాలీథపాడవిశీన్యాస౦బు శృంగార 

వీరాద్భుతములకు 4 వి; దుసేయః. 

చే జిన్ని చిగురాకు చేరో లే వేత, బట్టి 

చేరుటామనిరాచిల్క_ * బేరునడుప 
నుక్క_డీంయి యీతెంచె 1 నుక్కు_మిగిల్ 

కలకి గా రాపు( జెలికాండు f క లికి మురుండు. 41 

టీ. కలికిగారాపుచెలికాడు=కలి పురుషునకు అనుంగు. జెలికాయడయిన,క లికి 

మరు(డు = మనోజ్ఞాకారముగల మన్మథుడు రతిదేవి... చన్నులు-రతి డేవి 

=రరతీదేవియొక్కు_, చెవ్వీ(గు = మిక్కి_లినిక్కి యున్న, రారాపు = ఒండొం 

టెతోనారికానుచున్న ,ఛన్నులు, కడకన్నులకుక్ =క టాక్షములకు ఇంపు= సం. 
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తసమును, గడలుకొలుపక్ =పుటించుచుండణగా, గుడుసు = చకాకృతీగాను 
న్నది, ఐినపూవింటి౯ =అయినట్లి పువ్వచాపయును, కూడి =కలి? కొని, కమ్మని 
తూఫు=సువా సన గలచొణము, కట కాముఖపు. సెలక్ =బొట్లః వేలిని, చూపుడు 

(వేలిని నడిమి వేలిని ౫ లిపి యనామికా కనిష్టములను గొంచెముపంచి పట్టిన 

యా కారవి శేషముగల చేతియందు, కరముజమిక్కిలి, మెజియక్ =(పకాళిం 

పంగా అనగానభీినయాదులందును బాణమును సంధించి యాకోగ్సీ ంచునప్రు. 

డును నంగువృతోగ్గ నీ మధ్యమ ముల నేకముగాంటేసీ యనామికాకనిస్ట్రములం గొంచె 

మువంగునట్లుగాం  _ జేతినుంతురు. అట్లు పట్టు టకు6 గటకాముఖమని జే రు. 

కటిమండలముపెక్ = మొలయందు, కనక౦పుచెజుంగుల=కనకమ య ములయిన 

యంచులుగల, జిలుంగు= సన్నని, పచ్చ! పట్టువేలము = పసుప్రుపచ్నపట్టువ స్త 

మ ఆమర్ =జఒప్పుచుండగా), అనగా బంగారుసరిగంచు కొనలుగ లపచ్చని 

పట్టుప_స్ఫము మొలయందొప్పుచున్న దని ఫావము. అలీఢసాదవిన్యాసంబు = 

ఆలీఢముశానుంచిన పాదము, అలీఢమనలా యుద్ధమందు విలుకాండు కడి 

"కాలుపంచి యెడమ కాలి పెనిలుపంబడుట, అదియైదువిధమలు. (సత్యాలీఢము, 

ఆలీఢము సమపదము విశాఖమ్కు మండలము, అని వీనిలో నాలీఢముగా 

నిలుపబడినవా(డనిభావము. శృంగార వీరాద్భుతములకుక్ = = శృంారర స 

మునకు, వీరిరసమునక్సు, అద్భుతేర సమునకును, విందు చేయ = కనించు 

చుండగా, మన్మథుండట్లు నిలుచుట శృం౫ా రాదిరసములను సూచించుచున్న 

దని భావము. చిన్నిచిగురాకు చేరో_ల = చిన్నకల్లప మనెడి చబుకును, 

"చేతబట్టి, పేరు టామని= (ప, ద్ధిచందినవసంతు (డు, రాచిల్కు_ జేరుక్ =రాచిల్క 

యనెకరథన సు కడపక్ =నడివీంచుచుండలా, ఆ క్కు= క "ర్యముమిగులక్ = 

అతిశయింపంగా, ఉక్కడీంయయి=ళకూ రుం, ఏ తెం7౯ = నచ్చెను, 

తా. ఆజనసమావాము ముందట కలికి హీతుండయిన మన్న్మకుండు రత్తీ 

బేవి నిక్కు గుబ్బల. గడకన్ను లతో. జూచి యానందించుచు, కటకాముఖ 

ముగానుంచిన చేతియందు వంగిన వింటంగూర్చిన బాణము [పకాశించుచుండ 

గ మెలయందు బంగారుటంచులు ౫ల పచ్చనిపట్టు చేలమునిరాజిల్లుచుం డ 
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మోకరించి నిలుపంబడి శృంగారవీరాద్భుతర సంబులు జనింపంజేయుచుం చిగు 

రక “బుకు చేత, బట్ట ససంతుండు నడుపుచున్న రథముపెగూర్చుండి కూ 

రుడయి వచ్చుచుండగా నతని౬ జూాచిరీ. 

ఉ. చీ కటిన ప్వునం బరుల 4 చేడియల౯రమియింప దూతికా 

లోకముమాట తీపులకు * లోపడి త్య భిమానలజ్ఞల౯' 

బోకడంబెట్టి (పాణమొక $ పోతకుల కొనకుండు సాహనుల్ 

వెకొని చేరితన్ను భయ] పార్శ ఇ ములందునుభ క్రిగాల్సి రాన్, 

టీ. -వీశ టితప్పున౯ = జాూరత (యుచే, పరుల చేడియలల్ = పర న్రీ9లన్కు 

“శమియింపక =గూడుటకు, దూతికాలోక ముమాటరీపులకు = దూతికలుపలి కెడి 

మధుర వాసులకు, లోసపకి=లొంగిపోయి, ఫీక్స భిమానలజ్ఞలల్ -భ యమున్సు 

గారవ నును గుఖ్బు పోకడంబెటి= విడిచిపెటి, పాణమొక పోంకకుక =(పాణ 
(౪ ౬ లు 

మునుపో (క ౦ తెనను, కె కొనకుం డుసావాసుల్ = సరకుగొననియట్టి, సావాస ముగల 

కాయికులు, పెకొని=అతిశయించి, చేర=సమోవపించి ఉభయపార్భ్వ్వ్యములం 
ఓ. © 

దును= రెండు సక్కలను, భ క్రిక్ =భ కితో, తన్నుక్, కొల్చిరాక్ = నేవించి 

పచ్చుచుండ6 శా అనిపెపద్యముతోనన్వయమను. 

తా. నూతికాజనులు పలికిన మధురపదవంబులు విని జారత్వము చేం బర 

న్తీంలనోే ఫోగింపసమకట్లి భయమును, గొౌరనమును, శీగునువిడిచి (పాణ 
ఎలి క్ ) ౧ 

తాగము కు సెలియిల క్ష పెట్ట 3 సావాసముగల కాముకులు తెన్నిరు 7” లంకుల6 

గొల్సిసచ్చు చుండగా. 

చే, బుద్ద దేవ పరిస్పర్ధం $ బోలె చాల్చె 
లోశజిద్భాన మెవా్టిండు ఫ$ లోక మెజటులో 

నీశ్వరునిమోాంద, గలిగిన శ యీక్త ్యయోలె 
03౫ 

నతిను:డై యేలె నెన్వం డీ యఖిలజగము, 43 

ట్రీ. ఎవ్వాండు= ఏమన గుండు, లోకము, ఎఆంలక్ =లోకము తెలిసికొను 

“నట్టుగా బుస దేవపపంస్పగ్యక పో లెక ఎత నశ్యతువయిన బుద్ద దేవునియందలి పోటి 
గ థి ధి థి 
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చేతనువలె, లోక'జిద్భావము=లోేక మును జయించెడి ధర్మమును తాల్చెక్ = 

వహీం-చెను అనగా * మారజిల్లోక జిజ్జీనః ** అను నఖియుకో కిచాప్పున 

దన్ను జయించిన బుద్ధునకు లోకజి త్తను నాముముకలదు. గావున దన శతు 

వుమోందె కోపచేతనుపలె మస భుండు దానుగూడ లోకమును జయించి లోక 

జిల్సేను నామమును వహించుచున్నా( డని భావము, మన్శగు(డు స్వభావసిద్ధ 

ముగా లోక జిలెయుండంగా6 దనళత్రువు మింది కోపముచేతం గాయబోలు నిత 

డట్టయ్యెనని యుత్వేేతీంచెను. ఎవ్వ(డు= ఏమదనుండు, ఈశ్వరునిమిందక = 
శంక రున్మిపె, కలిగినయిీర్ష్యక్ , పో లెక = సంభవించిన యీసువేశనువలె 

అతను: =అశరీరియై, ఈయఖిలజగముక్ - = ఈ(ప్రపంగమునంతను, ఏలెక్ = 

పొలిం'చెనో, మవ్మభుండు శంకరునికోి ధాన్ని చే దస్గండయి యశరీరుండయ్యె , 

అయినను క్రీ) పురుషులకు మశోవికారము కల్లించి సమ సజీవుల బుట్టించి 

జగత్క__ర్హయగుచుం డేను. ఈశ్చరుండు జగత్క_ ర్రయనియు, నశరీనం డనియం 
—D ఎంవి 

సీదా * బి. కావున మన గుడు తన శతు)-గు శంకరుని మింది కోపము 
@ ఆలీ ఎలి 

చేతనుననె నతసు జగత్కే. ర్త ఫలే బ్లీ ములను దచాల్చునున్నాండని యుకే కీంచె, 

తౌ, ౫ తెౌగము. అలం. జ త్పే) కక్షలు “రెండు. 
4 

వ. అనుషనుండు (తిభునని కవీరుంపు నానీరగతుండై చభో 
ఆలీ టూ ౬౧. 

మండలంబున గండు మోనుపడ౧గ పొలువారం జిగురుజగ 

జంపు గొడుగునీడ వాడని వనమాల వతేస్థలంబున. (గాల 

రతియును దానునే తుచిన. 44 

ట్రీ, అమ్మదనుండు=ఆట్టి మన్య నుండు, (తిభుపనె కవీరుండును= ముజ్జ్ఞగంబుల 

లోను (పధానవీరుండయిన వాడును, నానీరగ గుండువు= సేనా ముఖమును బొం 

దినవొండునువు నభోమండలంబునక్ , గ ండుమోనుపడ6గ =మినధ్యజము, పాలు 

పారక్ = అందముశగా6 గదలుచుండయగా, చిగురుజగజంపు గొడుగునీడక = 

చిగురులనెడి జాలరులు గల గొడుగు యొక్క. నీడయందు, వాడనివనమాలక్ = 

వాడిపోని వనమాల, పక్షస్థలంబునక్ , (కాల్ = (పకాళింపలా, రతీ యంను 

తాను ఏతెంచిన. 
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తే, నలునిజూచిన పిదప మీన భునిం జూడ 
నాకి నిలయుల నయవంబు + లోశిలిం చె 

నయ్యరోచక మమర నై న్య ద్గయంబు 
a ౧ ర 

దీర్పంజాలునొ చాలదో శ తెలియ రాదు. 45 

టీ, నలునికొ =నలరాజును, చూచినపిదప, మన్న్ముగ క, చూడక = చూడ 

శా, నాకనిలయులనయనంబులు = దేవేంచాదుల నేేతములు, ఓంశిలించెక్ = 

రోత చెందెను, అమర వై ద్యద్నయంబు = అళ్చి కుమారులు, అయ్యురోచకము =. 

ఆగోంతను, తీర్పక=తోొలంగిందుటకు, చాలునో, చాలదో, తెలియక ,రాదు= 

ఎఆు(గంయూలము. అకా లోకములో నతి మధురప పదార్థములను డిని పిమ్తట 

నేరుచ్య పదార్థ మును దిన్నను నోటికిరోయ గలుగును, అట్టిరోంత జి! 

యొకమందు చో సికొన్నప్పుడే పోవును. అశయై నలు;6 జూచిన కన్నులు మన్మ, 
భునిఆా-చి రోంతచెంచెను. అట్టి రోతను నళ్వి దేవకీలయినను దీర్పంజూలుదు. 

తోలేదో తెలియదనిభావళము. ఈశచెప్పుటచే నలు(డు మన భునికం కును మిక్కిలి 

చక్క-ని వాండని భావము. 

లౌ. Wa 

ప్ స్పైజ్టి సెరల దీకేర్ణ విలోచనంబుల 

గడల నగ్నిస్ఫులి౨$గ ౦బు లురల 

బృంభించి మిగులంగ6 4 బేవుతిం చెడుమేనం 

(బ స్వేదజలము. గంశేపంబు.( బొడముం 

గుటిలమె చిమచీశకటి సంఘటించుచు 
6౬. -4 

నిటలభాగమున భూం15కుటి నటింప 
నత్యంత గాఢ దం తా ౫ వీడనమునం 

సొట్టవా తెజు సిత్తుకీరుట్లి పడ Xe 

తే. గటము లదరంగ మాసాలు న్ గ త్తరిల్లం 

గంఠకుహూరంబునందు వుుంశే కార. మెసల 
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నింగి నలయు.దాటింప $ నంగలించు 

పగిది నే తెంచె. (గోధంబుశేగగన వీథి, 46 

ట్ర్, క స్రైజ్ల '''కడలక్ - క ప్పేళ్ట= మిక్కిలి యెల్టని, సిరల =ర కృ రేఖలు 

గల, దీర విలో.చవంబులకడలక = వీళ్ళ ములెన న్మత్రములయొక్క. యంతము 

లందు, అగ్ని స్సు లింగంబులు =అన్నిక ణములు, ఉరలక = ఒలుకుచుండలాా, 

జృం ఖఫంచి= ఆవులించి, మిగులంగక్ =మిక్కి_లీ, జేవు*ీం చెడు మేనక = ఎట్ట వాణిన 

శరీరమునం మ, (ప్ర న్వేవజల ము= చెమ్తుటలునుుకంపంబును=వణకునుు పొడమక్ = 

జనించుచుండంగా, కుటిల మై=వ(కమై, చిమ్మ చీళటి= దట్టమయిన యంధకార 

మును, సంఘటించుచుక్ = సమకూర్చుచు, భూ9)కు టి= బొమముడి, నిటలఫాగము 

నక్ =నొసటి యందు ,నటింప౯ =నృత్వ్యేము చేయుచుండగా, అత్యంత... పీడన 

మునక _ అత్యంత = మిక్కిలి, గాఢ =త్మీసమయిన, దంతా గ పీడనమునక్ = 

పంటికొన యందలి పీడచ్చే సొట్టవాతెజక్. = నొక్కులువశిన “పెద వియంద్కు 

నెత్తురు=రి క్తము, ఉట్టిపడంగక = చెకివచ్చు చుండగా, కటములు= దపడలు 

అదరంగక్ష జ దలించుదుండంగా, మోసాలు, కత్తరిల్లక్. = చెదరుచుండంాా 

కంఠకువారంబునందుక = కంఠబిలమునందు, హుం కారము=హుంకృతి ధని 

ఎసంగక =ఒప్పుచుండంగా, నింగి నేలయుక్- = భూమ్యా కాశ ములు, తాటిం 

పక్ =కొట్టునట్ట-గా, అంగలించుపగిదిక్ = ఉ తృాహముచూవీంచునట్లు, [కో | 

ధంబు=కోపము, గగనవీథిక =ఆకాశమునందు, ఏ'తెంచెక్ =పచ్చెను. 

తా, మిక్కిలి యెజ్జని శేఖలచే విలనిల్లు "న్మేతాంతములం దగ్నికణములు 

రాలుచుండ, - నావులించుట చే మిక్కిలి అయెబ్బ వావీన శరీరమునందు జెమట 

లును గంపమును గల్లుచుండగా, నొసటియందు బొమముడి మిక్కిలి వంకర 

గానుండి గాథాంధ కారముల€ గల్లించుచు నటెంచుచుండ6 గా, మిక్కిలి గాఢ 

ముగా గొజలుకుట చేరు నొక్కులువడజిన సెదవియందు, నెత్తురుగాజుచుండ, 

'చపడలునలించు చుండగా, హుంకారము “చేయుచు, భూమ్యా కాశ ములు 

ముట్టున ట్లు త్సావాము చూపుము. గో9ధంబు గ గనమండలమునుండి పజ 

“తెంచెను. అలం. ఆశ్సే&. అతిశయోక్తి. 
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(నగ్ధర, ఆకోళా[కోశ ఘోపం శే బబు వికటకఠో 

రాట్టహాసోద్భటంబై 
6 (oe 

వక భూవల్ల రీసం $ వలనభ యదమై 

స్ఫారని శ్యాసథా రా 

చ(క్రంజై ర కఠాశ్నేశీకుణ నుయి విగత 
యా అలానే 

మోొంతియె నిరయంసబ 
Q___ (6 ఎ 

యా[కోధం బభ ంవీధి౯ శేహశ గతి నమృతా 

వోరుల౯-ధిక్క_రిం చకా, డీ 

టీ. ఆ(కోశ...ఘోవంబయి - ఆక్రోశ = ఒక [కోశదూరముడాంక విన 

వచ్చెడి, ఆ కేోశఘాేేషంబయి = తిట్లఘాశేవముకల టై, వికట...దృటంబై - 

వికట=విరుద్ద మును, కఠోర=దుస్సవామైనదియు, నగు అట్టహాస = ెద్టనవ్వు 

చే, ఉద్భటందై =భయంకరమైర దై, షక... దమై-ష క్ర =కుటీలమైన, భూ9వ 

ల్లరీ=లతపంటి కనుబొమయొక్క_, సంవలనజతిరుగ టచే, భయదంచై =భయ 
మునిచ్చుచున్న దై, స్నారనిశ్నాసథా౭ “౫ -న్యార్ జవర్థల్టిచున్న, నిశ్వా 

సధారా = (ప్రవావారూపమయిన నిట్టూర్పు గానియొక్క, చృక్రంబై = సమాగా 

ముకలదై , ర క్షరూక్నేక్షణమయి=ఎట్లని వికృత ములయిన చూఫులుగలదయి, 

" విగతకాంతి యమై=పోయినయోర్పుగల దై, అనయా నోర్పులేనిదని భావము. నిర్హ 

యం'బై = దయావిరహిళమై, ఆ కోధంబు= వెనుక సర్జ్మించిన (కోధము, వాఠగ 

తిక =బలపంతే పునడ చే, ఆభ 9)వీథిక = ఆకాశవీథియందు, అమృతాహారులక్ = 

ఆమృతే మే యాహరముగా6 గలవా౭ని-దేపతలననుట ధిక్కు-రించెక =తిరస్కు 

రిం చెను. 

తా. దూరముగా వినంబడున శైక్కు_డుగా ధ్యనిచేయుచు దుస్సవా: 

మును వికటమునైన ెద్దనవ్వుచే భయంకరమై, కుటిలమయిన బొమముడి 

యొక్క. తిరుగుటచే భీకరమై, విస్తారముగా నిట్లూ ర్పుగాలుల(బుచ్చుచు 'నెజ్జని 

వికృత ములయిన చూపులు గలిగి యోర్చులేనిదయి దయారహీతమయి బలా 

ఈ్మా_రముతో నాళోధ మించాదుల కాకసమున "గానవచ్చెను. 
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ఉ. ఈసునంబుప్పసాయకుని + యేటునకుంగడు దూర మెనదూ 
ర్వానుని నెమ్గునంబున(దిశేరంబుగ మన్నెము దన్ని రాజ్య సిం. 
వాసన మెక్క కుండ, దను + సాళన లంచము జూచి తిమె 

వాసవుడొయ్యనొయ్యనణ$[ వాలి చెజెప్పలు వేయుంగన్నులన్.. 

టీ. ఈసున౯ = వైరముచ్చే పువ్పసాయకుని యేటునకుక = మన్మథుని 

బాణఘాతమునకు కడుక్ =మికి,_ల్సి దూరము = లొంగనివాండు, అనలా. 

“గామునికి వళ ముణానివాండువఐనదూర్వాసుని "నెన్సునంబునక్ = రు' శునియసరా 

వతారమయిన దూర్వాసునియొక్క హృదయమునందు, తిరంబుగళ€ =నిలుక్డ. 

ఇామచస్నెముదన్ని = రాజ్య మేలుచు, అనలా6 గామము[ సవేశిం నేరని దూ- 

ర్వాసుండు కామునిజయించి, పర్తించినట్లును మిక్కిలి యధికమగు కోపముగల, 

చాండనియు లోక'విదితము. రాజ్యసింహాసనము = స్నగ్గరాజ్య సింహాసమున్యు 

ఎక్క_కుండక = అధిస్థీంపకుండ, ఆంగినకోధముక్ =ఇం(దునినిల్బంజాలినకోపము. 

నుుచూచి, భీతిమైక్ =భయముచ్చే వాసవుడు=ఇం[దుండు, ఒయ్యనొయ్యక్ = 

మెల్లమెల్లగా, వేయుకన్నులక = వేయు "స్మేతములందున్సు హోస్వలు, అణు[వొ 

లిచెలా = సగముమూనికొనెన్కు దూర్చాసుండు కోపమున కునికిపట్టగుట చేత నే 

యత్నికి. [దిలోకములును భయపడుచుండు, ఒకప్పుడిం చుండు దూ వ్వాసుడిచ్చిన 

పువ్నమాలికను వై రాపతము[కిందై చి (తొక్ళలా నా బుషి, రాజ్య భష 

డగునట్సు ళపీంచెనన్నకథ యిట ఉఊసన్యూము. ఇం దుడు దూర్వాసుని మనసున 

నుండి తన్ను రాజ్యభష్టునిం జేయించినట్టి కోధమును జూచి భయము చే 

గన్నులు మూాసిక్రొ నెను. 

తా. కామనికి పృశముాని దూర్వాసుని. దానువశము గావించికొని యతని. 

మనంబున నిలుకడగానుండి తన్ను రాజ్యభ "పని జేనిన కోపమును జూచి. 

యిందుండు భయము వేం గన్నుల నిమోలిం ఇెను. 

తే. మండునట దాను పృాదయమశర_ ముల దవిలి 

కన్ను(గవ నంధకారంబు $ గవయు'బట్లు 
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'రాగమొనరించు నంటతా విగీర కి మెట్లు 
తన్నపభావంబు |కోధంబు తాన మయొజుంగు. 49 

టీ, తాను=ఆకోపము, వాషయి మర ఘులక్ =వాదయములను, మర సా 
జే ) —4@ 

నములను, తవిలి= చొచ్చి, మండువంట=_పజ్వలించుచుండునట, క న్నుంగవక్ = 

చే శద్య్వయమునందు, అంధకారము=-చీకటి, కవయుట, ఎట్లు = వ్యాపించుట 

యేరీతి గా నగును అరంగా జ్వాలలు (వకాళించునప్పుడు చీక టియుండుటయ 

సంభవము అట్టుండం (గోధాగ్నీజ్వాల మండుదున్నను గన్నులకుం జీంకట్లు 

(కమ్మటయొట్లని విగోధము. విస్తారముగాం గోపము విజృంభించినప్పుడు, కన్ను 

గానక (గుడ్డివాన* లె నయు క కార్యము లాబరించును గాన (గోధావిష్ట్ర మన 

స్కు_వకేమియు. డెలియవని ఇెప్పుట చేం బరిహోర ము. (కోధంబు, రాగము= 

ఆనురాగ మును ఒనరించునంట=క వించునంట, తాల్, విర _క్లీయెట్లు= రాగము లేని 

దగుటయెసు, అనురాగము కన్లీంచున. దనురాగము లేక పోవుట యెట్లని 

విరోధము, కోపముపచ్చినప్పుడు శరర మెబ్తు(బడును, సమ స్తవస్తువులను నిరణంచి 

విర కిపూనును కాన రాగము గలించునది రాగములేనిడె ట్లగునన్న వాక్యమునకు€ 
అలి ౧ యm 

గోపమున శరీరాదులంటెజ( దనమును గలించి తక్కిన పసువులందు విర కిని 
(= ౧ అవి అతి 

బుట్లిం చునని చెప్పుట చే బకిహారమగును.| కోధంబు, తన పభి"వంబు=తేనశ క్రి 

వ శిక్రొొనును, * శాన, ఎటుగుక = తా నే తెలిసికొనును, ఇట్టి విరుద్ధ ధర్మములు గల్లివ ర్తించు 

(క్రోధ శకి నెవ్వరును 'చెలినసకో లేరని భాపము. 

తా. గ తార్థము. అలం. విరోధాభాసము. 

మ. (భుకుటీ కాల భుజంగ రాజతరుణీ $ ఫ్లూత్మా_రశ ంకావహో 

ధికనిశ్వాస సమారణధ్వనులు సం $ తీ క్లూ గదంతావళీ 
శక లీభూతనిజాధరోషురుధిర శ _సావ్యపతిద్వంద్విర 
కకటాత్సుల్ దన పారిపార్శ (కులుగాశేదర్పంపుః బెంవేర్పడన్. 

టీ. (భుకుటీ...ధ స్రనులు-థుకటీ =బొమముడి యనెడి, కాలభుజంగ రాజత 

రుణీ = నల్ల నిభుజంగ కన్యక యొక్క, ఫ్రా త్కార=వ్లూ త్క్యారధ్వనులనెడ్కి శం 
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క=సందేవామును, అవపా=కలిగించెడి, అధికని శ్వాస = నిట్టూర్చులయొక్క_ , 

సమిరణ =గాలియొక్క., ధ్వనులుజ నినాద ములు గలవాఠిను, అనగా ఆకే 

ధమునకు నేవకులయిన జనులుచేయుచున్న ధ్వనులు దనబొమముడియాడి నల్ల 

(తౌంచుయొక్క_ పూత్కార ధ్ననులనెడి శేంకను గల్రించుం డెనని భావము. తీ 

క్లై...కటాముల్ --తీళ్ల =వాడియై న, అగదంత=దంత్మాగమ లయొక్క, అపిలీ 
జపం క్తి చే శకలీభూత = చూర్ణ ముగా జేయంబడిన, నిజ=తనయె.క్కు_, అధ 

రోష్ట = పెదవియొక్క, రుధిర్యసా వ=ర క సావముయొక్క-, _పతిద్వంద్వి= సా 

మ్యముగల, ర _క్షజ ఎజ్జిని; కటాతుల్ జకడగన్నులు గలవారు, ఆక్రోధమును 

గొల్పుచున్న "సేవకుల కడకన్నులు సంతతమును దంతాగములచేం జూరము 
శ క్ి 

-గాం జేయలబడిన పెదవియొక్క_ ర క్ష సావమున కీడుపచ్చుచుం డెనని భావము. 

అటువంటిజనులు, తనపారిపార్శ సకులు=తేనయనుచరులు, “కాక =లగుచుండ. 

శా అనలా (గోథమును వహించి మిక్కుటముగా ధ్వనులు సల్పెడివారును 

దంతదస్ట్రమయిన "పెదవి నెత్తురువ లె. గన్నులుగలిగినవా రునగు జనులు దన్నా(€ 

చాసులయి కొల్చుచుండలగాా దర్పంబుపెంపుజగర్వాతిశయము, ఏర్పడక = 

స్పష్తమగునట్టుగా, పెవచనముతో నన్వయము. 
ఎ లు మా 

తా. కోపాొవిషస్ట్ర మనస్కు-లై బొమముడివేసీ సర్పములు వూత్క-రించినట్లు 

ట్రూర్పులను విడుచుచు నెక్కుడుగా ధ్వనిజేయుచు దంత్యాగములతో పె 
దవిగఆచుచు నెఆని చేత్రములుగలవాశె యున్న జనులు తన్నుంగొల్బుచుండలా. 

ce ౬... 

వ. 9 ట్ల తెంచె ననంతరంబ. ర్1 

తే. హస్తములు వి స్తరించుచు 4 నణపలుకుచు 

గంఠగద్గదికావ్య క్త శ కాకువిక తి 

'రాలువడం బండ్రి గిల్చుచు శ డీలుపాటు 

(బకటదై న్ఫంబు( దోప లో శే భంబు వచ్చె. ర్ర్2 

టీ. లోభంబుఎలోభ మచెడి గుణము, వా స్తములు= చేతులు, వి సరించుచు 

అచాంచుచు అనలా. శానసచ్చినవాని నెల్లనడుగుచుు, కంఠ... వికృతిక ౬. 
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క్ ౦ఠగద్ద ది కా=డగు .త్తిక పడినకంఠ ధ్యనియొక్క_యు, అస్య క్ష =స్పష్టముకా 

ని కాకు=కాకుస్నకములయొక్చా_యుు, అనణా శో కభ యాదులవలన6 గల్లిన 

ధ్వనులయొక్ళయు ననుట, వికృతిక =వికారముచే, ఆఆపలుకుచు = అర్థవా 
క్క్కులాడుచు, రాలువడక్ =తజీయి. పోవుచుండగా అనలా గన్షదస్యరము 

చేతను భయా దులవలనం గల్తిన యవ్య కృధ్వకుల చేతను, వాక్కులు స్పష్టముగా 

నెలుపడకుండెనని భావము. బండ్లు, ఇగిల్చుచుక = పెకిందెట మదు, డీలుపాటు= 

భఛభయనో కాదులే. గబ్సిన సత్వనాళ నమునుు, (పకటదై న్యంబు = స్పష్టనుయిన 

దీనత్వమును, తోంపక్ =తో(చునట్టు చేయుచు వచ్చెక్ , కామ [కోధాదుల 

తో ూడివచ్చెను, : 

తా. చేశులుచాంచి క నంబడినవాని నెల్ల దేహియని యడుగుచు. గ ద్ద వస్వర 

ముచేతను భయాదులవలన. గల్లినవికారధ్వనుల చేతను మాటనోటినుండి నిండు 

గాంబలుక నేరక పండ్లు చెజచుచు, బలహినత్వము దైన్యము తెల్ల మగునట్లు చే 

యుచు లోభముసచ్చేన. 

సీ. కడుపు మండించునా,శకటి చిచ్చుసెగ దాశి 
గవరనె యున్నక $ న్ల్ననలవారు 

భోగించువారల( బుల్ము_ శ పుల్కునంజూచి 

మెల్లన గుక్కిళ్లు $ (మింగువారు 
కుథీ.౦భ రిత్వంబు శ కొలంది క గలముగాం 

గూడెంత వెట్టినం 4 గుడుచువారు 

(పాణగొడ్డము లె న $ పర మసాహానములం 

బరుల సొమ్వులకాస శ పడెడువారు 

తే, పామునకు బలివెట్టని $ (ప్రతినవార 
లీగకెన్నండు నే నిలి $ యిడనివారు 
ధనముగా( పున్నదయ్యాలం $ దజుమువారు 

బలిసి లోభంబు నిరువంక( శ గొలుచువారు, ర్ి 
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ఆన. 'వెనుకటిపద్యము చే లోభము గుణములు చెప్పీ యిప్పుడు డాని 

గొల్బువారిని నిరూపించుచున్నా (డు, 

టీ. కడుపు, మండిందునాశటిచిద్చు సెగ =మండజేయుచున్న యాకలి 

యనెడి యగ్నీయొక్క, జ్వాలలు, తాంశి=వ్యాపించుటచేే గవరనై = ఎజుఫు 

కాంతిగలవై, ఉన్న కన్లసలవారు=ఉన్నట్టి చే తములుగల యట్రిజనులును, అనం 

-గాధనము వ్యయమగునని యెంచి యాహారాదులను జాలినంత గొనకపోవుటచే 

తంధాగ్నిహో త జ్యూలలు వ్యాపీంచుట చే నేత్రము లెజ్టపడు మన్న వని ఛా 

వకు. భేగించువారొలక =అనుభ వించుచున్న నాగిని. ఫుల్కుఫుల్క్యునక, పులా 

కుఫులు కనునది "అప్పలు మూసిమాసి "తెజచుచు జూచుటయందలి న దర్థీంచు 

ను. చూచి, మెల్లనక్ , (గుక్కాళ్లు (మింగువారు =గుటక'లు వేయు వారును, ధని 

వ్యయమగునని తామనుభ వింపక్ యితరులను భవించుచుండ(౫ా "ఆపస్పలరమో 

డ్చిచూచి యూట లూరువారును నని భావము. కుక్షీంభరిత్వంబు = పొట్లపో 

శెంచుకొనుట, కొలందికి=మితికి, అ్వాలముగాE = అధికము కాయగా, కూడు ఆ 

అన్నము, ఎంతే వెట్రినక్ , కుడుచువారు=తినువారును, (పాణగొడ్డ ములు= (పా 

౪ యులనాకించునవి, ఐనపరమసాహసములక్ = అయినట్టి పెద్దసాహాసళృత్యము 

లేత, పరులసొ మ్రులకుల్ =ఇతే రులధనములకు, ఆసప డెడువారు.అనలాా6( గజ 

అము ధనార్జన మే మదినిడుకొని (పాణాపాయకరమగు పనులొనరించి పరధన 

ముల కాసించువారును. జ సుక ప ఐనోర అ సు సా. గలవాళరు. 

అున్నండుక =ఒకప్పుడయినను, ఈగకు౯ ,ఇలిక్ ఇ ఎంగిలిమెతుకును, ఇడనివారుం 

సెట్టనివారును, పామునకుబలి ఈగకు ఇలి పెట్టం డనుట లోభులను గూర్చినలో 

కోడి, ధనము, కాంపున్నదయ్యాలక్ రేటును వారు = ధనమునకు వీశాచము 

వలెం గాయపున్న వారును ఇరువంకక = రెండు పక్క-లందునుు, బలిస్కి లోభం 

బున్కు కొలుచువారు ఇ సేవించువారు, వెనుకపర్గించిన గుణములుగలవారు 

లోభాస క్రూ లని ఫలి తార్థ యు, 

మ. కమియం బాపములొండు రెండువరుసంశగల్పింప:గాంజూలుకో 
పము(గామంబును నిచ్చ మెచ్చ క యవాంతఖావంబుతోనుండు 
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బం,చ మహా పాతక నం(గ పైక ఘటనా! చాతుర ధుర్వం౧బులో 

భములోభంబుగ దాగుణద్విరద గాశట్పంచాస్యమూహీంపగ వో 

టీ. పరునక్ జక్రమముగా, పాపములు = మహాపాపకృళ్యమ లు ఒండు= 

ఒక దానిని, రెండు= రెండింటిని కమియక్ =పర్ఫునట్లుగా, అనయా సంభవించు. 

నట్లుగాకల్చింపగా౯ =ఒనరు టకు, చాలు= సముర్గమయిన, కోపము, కామం. 

టును = కోపకామముల శెండింటిని మహాపాఠతకములలో( గోప మొకపాప 

మును -గామము "రెండింటినిమా. త మీ చేయలవనిభావము. ఎట్లనగా 

గోపాధీనుుడయి యొక. డొ క(బావాణునిం జంపుననియనుకొను(డు. అప్పుడు 

వానికి మహాపాతక ములలో నొక (భవావాత్యనుమ్మాత్రమె సమకూర్చంగలదు. 

ఆప్లై కామాంధుండయి నరుండు గురుఫార్యతోం (గీడించును. కాన గురుతల్బ 
గమనరూప మగుమహాపాతక మొకటి సంభవించును. ఆ న్తీ శామమువలన 

నొకవేళ దానిభ ర్హను వధించినచో (బవ్తాహత్యగూడ సంభవించునుగాన కామ. 

ము లెండుమహాపాతకమ-లచేయును. పంచమహాపాతక = ఐదుపాతకములను, 

సం[గవా=జసంపాదించుటయందును, ఏకఘటనాజమిళితముగా( జేయుటయం: 

దు-అన(౫( బంచమహ' పాతకములను నొకచానియందు( గూర్చుట యందునని 

భాపము, ఛాతుర్య= వానియందు (6 గలచాతుర్యము'చే, ధుర్యంబు=శేష్థ్ర మయి 

నది, పంచమహాపాతక ములను సమకూర్చసమర్థమయినదగుట చే నన్ని ంటికంు. 

నుత్క్భృస్టమయినదనిభాపము, అయిన, లోభంబు=లో ఛ గుణము, ఇచ్చ మెచ్చక = 

ఒకటి రెండుమహాపాతకముల నే చేయగల కామ[కోధములను మెచ్చుకిొనక, 

అవాంభాపంబుతో౯ = అవాంకారముతో, ఉండు జస ర్లించు ఊహింపం 

౫౯ =ఆలోచింపగా లోభంబుగదా=లోభగుణమే కదా, గుణ... భాస్య 

ము--గుణ = గుణములనెడి, ద్విరదరాట్ =- ఏనుగ మిన్న లకు, పంచాస్య 

మ ఇ సీంచామువంటిది. అనలా నన్ని ౦టిగుణములను నళింపంజేసీ తానొ 

క్కటయె యవ (భై ?వన త్ో ప్రి: ది యిీిలోభ ముఠప్ప వేటొొక్క_టి 

లేదని భావము. లోభము పంశమహాపాళేకముల ట్లు చేయించు నన 
భనాడిలోభముచే (బవ్వాపధయును, సుపర్థ్మ చ్రీయమాను జేయును. రసలోభ 
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ముచే సురాపానము చేయును. కామలోభముపలన గురతల్పమును జేయును 

చీని సమకూర్చప లెనన్న బుద్ధితో వీని నాచరించువానితో న్నేహీంచి వర్షించు. 
కాన మహాపాపపంచకము సమకూలేె. నాల్లయిదువిధ ములగు (పతులలో 

జూచినను నీపద్యము మిక్కిలి తప్పులు వడియున్నది. "మొచటిపాదమయునోోపా 

పము లోొండు రెం డి”నియు, రెండవపాదమును, “కామము (క్రోధంబును నిచ్చ 

మెచ్చక యహాంకారముతో ” నని యతీవిరహికముగాను, నాల్లవపాదములోళ 

ళో లోభము లాభంబనియుకు” పాఠ రులు కాననచ్చుచున్న వి. ఈపద్యము కేవ 

లము మూలమున కనుభళోూపముగా.6 చెనిణగింపక పోయినను మూడుపంకులు దాని 

ననుసరించియున్న ది. కాన తదనుగుణంబుగా మార్చుట యు ఏకనుని తదను 

సారముగా నీపద్యమును సంపతించితిని. దీనికిమూలము “*ఏకద్వికర ణో హేతూ 

మహాపాతకపం చే నతృ శేమవ్య తేకోప కామాయ పంచకారయక ॥ ”” ఆని 

యున్నది. ఇందు6 “గేపకామా” అని యుండుట చే”” కోపము కామంబును 

నని దిద్దనల సెఐచ్చె. అట్లు 'చేయనిదో “ఏక ద్వికర జే” ఒక పాపమును అెండు 

పాపములనువరుసంగా జేయుచున్న వి యనిచెప్పుటచే చానినట్లుమార్చక తీఆదు- 

'లెండుపక్షములందును యతి చెడుచున్నదికాన “ యవాంభావంబుతో ” నని 

సం(పతింపంబశియె. మూలమున లోభి మన్ని గుణములకం కు గొప్పదనిభావము 

వచ్చుచున్నది కాన దానిని మనంబులోనుం చుకొనియె (శీనానుండు లోభం 

బుగదా గుణద్విరద రాట్బంచాస్య”మని రచిం వెననియూ హెంచి దిద్దపలసివ చ్చ. 

అలం. అతిశయోక్తి. 

వీ, ఇన్నియిం[దియములుశే నివ్వానికి గృహంబు 

లట విశేవంబు జి+శపహశ్వించలంబు 

సం(సార్థ నాఢీనీచాటూ క్రీ మెవ్యాని 

“కాదన్న సంసిద్ధశ మైనమతము 

ప్నాతహ స్తములవై స్ Fens జవృష్టీ 

వారించు నెవ్వాం డవ గహామయి 
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యన్యవి తా వేక్ష!యా లే విత్తాపరి 

త్యాగ మెవ్వనియంతే శీరంగ గుణము 

తే, జారచోరాది ధూ ర్తవిశ+హాగభూమి 

_దెన్ట కార్పణ్యజల రాశిశధవళక రుండు 

కలినుహారాజు నెచ్చెలి! కాండు లోభుం 

దతిండు సురలకు జోహారుశనను చుమొ క్కె.. 56. 

టీ. ఎవ్వానికిక = ఏలోభునకు, ఇన్ని యిం దియంబులు = ఇం|దియములన్ని 

యును, గృవాంబులు= మందిరములగుచున్న వియో, అట = అట్లు మందిరము 

లగుటలో, జిహ్వాంచలంబు=రస సేం దియము, విశేషంబు = అతిశయించినదో 

లోభున కన్నియిం[దియంబులును గృవాంబులగుచున్న ను రస నేం దియమనెడి 

1 చ్ a క గృవామందే యెక్కు_డు (మకలవా(డని భాపము. ఎట్లనగా ఘా” ణేంది 

యము గంధమందు లోభముగలది. నేతేము రూసమందు లోభము గలది. 

ఈ[ఫకారమ.-7గ- నా యాయిం[డియంబు లాయాగుణమందు లుబములయి 
న 

యుండుటచే లోభున కిం్య్యదియంబులు తావులనట యుచితమె. అందురసన 

యెట్లధిక(ేమాస్సద మయ్యెననుతక్కిన యిం[దియంబు అప లె నది కేపలను రసా 

ద్యనుభవమం దే లుబము కాక కానపచ్చినవానినెల్ల దీనాతిదీనముగా యాచించి 
@ ౧ 

ధనము సంగహీంచును. కాన లోభున కిది ముఖ్య స్థానమని చెప్పవచ్చు. ఎవ్వా 
థి 

నిక = ఏలోభునకు, సంపార్ధనాధినచాటూ _క్రి=యాచనకథీనమయిన చాటువచ 

నము ఆజన్మ సంసిద్ధము=పుట్టుకతోడ సే లభించినది, ఐనమతేము, లోభ మున్న 

వాడు దీనాతిదీనయుగా యాచించునూగంాన లోభుపకట్లు యాచించుట సహాజ 

హమగుచున్న దని భావము -ఎవ్వాండు= ఏలోభుండు ) అీవ్మగ్ హొమయి =అనాపృష్షిదో 
(A) 

వమయి,పా(త్రవా సములపె= దానార్తులగువారి చేతులలో, పడుదానజలవృష్టి 
ఓ అలి గా లె లు 

కక్ =పడుచున్నట డానజలమనెడి వర్ష మున్తువారించుక్ = నివారించుచున్నా 6 
లు వి 

డో, అవష్గవాదోషమకు[యు చున్న పర్షము (పతిబంధించునట్లు లోభ గుణము. 

నరుడు పాాతు( డయినవానికిం గొంకధనము దానముచయణెంచి చానోదకమూ 
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షిడుచుండ గాధను వ్యయమగును, కాన దానమువలదు ,గీనమువలదు”” అనిమా 

న్పిందును,ఆన్యవి త్వా పేక్ష = పరధ నాభిలావయు, ఆక విత్త పరి త్యాగము =న్వీయ 
ధనమును విడుపకుండుటయు , ఎవ్వని యంరతీరంగగుణము= ఏలోభునియంతరంగ 

మందుం డెడి ముఖ్య గుణమో, ఎసండు జార... భూమి-జార =జారులుచోర=దొం. 

గల్ఫ్కుఆదె మొదలయిన,ధూ ర్హ=ధూ ర్రజనులకు, వివారభూ మి = కావ్ పోర శానమల్లునే 

వాండో-అనలా లోభ గుణముండుట చేత సే జారత్వ మును, పరధశాపవారత్వ 

ను జారచోరులు చేయుచున్నారు. లేనిచో వారట్లు [పపగిల్ల రు. కానజార చోరా 

దులను ద తృద్దుష్కార్య ములందు. జొనుపువాండు లోభుంజే కాన యఠండు 

వారికీ విహార భూమియగుచున్నా (డని భావు. ఎవండు దైన్య... .కరుండు-- 

దీశత్విము, కార్చణ్య ముజ లారి[ద్యముననెడి, జలరాళిజసమ్ముదమునకు, ధవళక 

రుండు=చం[దుని పంటివాండో, లుబ్బర్వము దెన్యమును నిలు పేదతేనమును న్స్ 

నొందించును. ఎట్లవలా లోభికి ధనాశమెండుగాన (పతివారిని యాచించుచు 

వారు కసరికొట్టుచున్న కొలంది తానుమజింత _దీవత్వమును జూఫును లోఖికి 

ధనము మెండుగానున్నను వాండు దరిదునితో సమానుండే. ఏమన ధనమువ్యయ 

మగునని యేపస్తువును 'తెచ్చికొనండు దేనిని ననుభవింపండు.ధనము సుంలేనియు 

లేని దరి దునిపలె వీడు సుంతేనియు ననుభవింపం జాలకయుండంా లోభి 

యైన ధనికునకును దరి.దునకు నేమి యంతరముక లదు. మోందు మిక్కిలి ధనర 

తృణ మునందు. (బయాస మొకటి యధిక ముగానుండు నేమో అంతకంకు . వేజు 

విశేషముండదు కానలోభము దారిద్యమును వి ంచున౦యే తెలియ(దగశినది, 

ఎపండు,క లిమవో రాజు నెచ్చెలి కాండు=క లిపురుషున కా ప్రమ్మతుండో, అతండు 

లోభుండు= ఆలోభుండుు సురలకుక =ఇం| దాదులకు, జోవాగువు, అనుచుక్ , 

(యొక్కెక్ నమస్కరించెను. 

తా. ఎవని కిందియములన్నియు స్థ స్తానభూతములయినను జిహ్వాంచలము ము 

తనన మగుచున్నదియో యొపనికి( (భార్థణాయ శ్ర తమగు చాటువదనములు స 

se చున్న వియో, యెవడు తగినపా, తములకు చానముచేయ(దలంచి 

యుండ నవ గవాదోషము పర్ష మునువలె నివారించునో, పరాధనాభిలావయు 
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న్కు దనధనమును విడున కుండుటయు ననెడి గుణము లెవ్వనికి. (బధానములో 

యెవడు జూరచోరాది ధూ ర్తులకుం (బవ రకుండో యెవ(డు దార్మిద్యమును 

దై న్యమును పర్లి పర్షించుకో యెఐ(డు కలిరాజునకు గారాబుచెలికాండో యట్టిలో 

భుండు వచ్చి హు నమస్కరించెను. 

వ. అనంత 5ం౦బ,. ర్ 

మ. తనకుం బట్టపు రాణివాన మగుమిశే థధ్యాదృప్టి చే సేతం గీ 

లొ-నవాక్రీచివిరించిము ఖ్యదివి వశ వో్కోటిన్విడంబించుచు౯ా 
ఫఘనమార్గంబున నేంగు దెంచెనువముహవాశ+ కాయంబు మోహంబు 

మో,హనవి ద్యాగమసం(ప్రదాయఘట నాశీవ్యాపార మేపార(గన్ . 

టీ. మహా కాయంబు =గొప్పశరీరయుగల, మోవాంబు, మోవాన ... వ్యాపా 

రము-- మోహన వి ద్యా= మోహి౦పంజేయుట యనెడి విద్య యందున్న, ఆగమ = 

శా స్త)యఘక్హౌక్క, సంప్ర దాయ=గురుపారంపర్యయుశా పచ్చెడిరవాస్య ముళు 

ఘటనా=కూక్చుట యందలి, వ్యాపారము జ (క్రియ, ఏపారంగక =వర్థిల్లునట్లు 

"గా కేవంయు ([గంథాలోకనముపలన€ దెలియంబడనివై గురుపరంపరోప దేశము 

వన నే తెలియ6దగిన వ్యాకరణాదిశా స) ములందలి రవాస్యముల శే ళా స 
ఇ ~~ 

సంసదాయము లందురు. ఆజ మోవానవిద్వయందు గూడ శా స)సం[ప 
CC య నీ అలి 

దాయాము లుండవచ్చు. ఆట్లి వానిని సమకూర్పం దగినదని భావము. పూర్తిగా 

నజ్ఞానయు గల్పీంచునదని ఫలితారయు. తేనకుక = మోపహూమున కనుట. పట్టపు 

రోణివాసముజపట్టపు దేవి, ఆగుమి థ్యాదృష్టి చే? = అయినటి ట్రై యసక్యజ్ఞానము 

యొక్క, ఛేతిని, చేతక్ ఎతనచేతితో, కీల్కొనళ్, వా త్తించి= దగ్గటశాం 
బట్టికొని, ఆనలగా దశకు (బియు రాలను మి థ్యావృష్టి శేతనెబట్టుకాని, విరిం 

చి ముఖ్యదివివతోో-టిక = (బవ్మ మొవలగు దేవతాసమూవహామునుగూడ్క 
విడంబించుచు¥ =అనుసరించుదు అనయా వారినిగూడ౦ దనయనీనము గావిం 

చుకొనుచు, ఘనమార్లంబునక్ = ఆ కాళ మార్గ నునుండి, ఏ తెంచెళ =వచ్చెను. 

తా. విపులమగు నాకారయు గలమోహము మోవావిద్యయందు గలసంప్ర 
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దాయము వెల్ల డియగునట్లు న రించుచు! దన (పియురాలయిన య సక్స 

నము చేతినవలంబించి (బహ్ణాదిసురులనుగూడం దనయధీినము "గావించుకొనుచు 

గగనవీధిం బడీవచ్చెను. 

త్తే, బాలు రాత్శకుటు ౨బ జంశీ బాలమగ్ను 

లనధిగత శా స్తు లనధీతు శ లలసమతులు 

దన్ను సేవింప మోహంబు న్స దప్పు॥[దోవ 

నల్లనల్ల న సురల డాశేయంగ వచ్చె. 59 

టీ, మోనాంబుు బాలురు = క్ఞాసహీనులు, అత్మ...మగ్నులు..._ ఆత =తమ 

సంబంధమగు, కుటుంబజ సం సారమనెడి, జంచాల=బురదలో, మగ్నలు, ము 

నింగినవారున్వు అనధిగతళాస్తు9)లు = పొంద(బడని శా స్త ములుగలవారును, 

అవంగా శా స్విములం జదుపనివా రనుట,అనధీతులు= వేద ముల6 జదుసనివార్యు 

ఆంసముతులు=మంసబుద్దులుశు, తన్ను, చేవింప = సేవించుచుండయా, తప్పు 

(్రోవకా = అన్యాయమార్షమున, అల్ల నల్లన మెల్ల మెల్ల గా, సురల =ఇం( దా 

దులను, డాయంగక్ = సమిపీంచునట్లు గా వచ్చె. 

తా. మోవాంబు, అజ్ఞాలును, సంసారమగ్నులును, వేదళా స్త్ర విముఖులున్యు 

మందమతులును దన్ను గొనియాడుచుండ మల్ల గా దున్నథంబున సురల దణి 

"నీ తేంచెను. మణీయు, నీవెప్పంబడినవాలశే మోహబద్ధు లగుచుందురని “తెలియ 

వచ్చుచున్న ది. 

నీ బాన పనీపి కాశడంరూసమిరంబు 
ty 

కాముళలోభ(కోధ శ కారణంబు 

సంసారక పశు దళశేజాలవిద్యా పింఛ 

మామ్న్మాయపథకంట శ కాంకురంబు 

శూన్య వా దారణ్యశీశుం డాలక లభ ం౦బు 

కుమతనీ ద్ధాంత విగీభ 9 మ్ఫృహంబు 
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బవుళఘట్టకుటీ | ప్రశీభాత దిగ్భ) మబంధు 
వంధపరంపరా వ్యా ప్రి ఖురళి 

"లే, కన్నులకు న్మిదయును మదిశేకి న్ను (శతి! 
వినమియును జేయు నెద్ది భాశనించి చూడ 

నమృహామవా జెదురుగా $ నరుగుటేర 

(బమనిచూచిరి వాసవాీద్యమరవగులు. 60 

టీ. ఎద్ది=ఏమోవాము, జ్ఞాన పదీపికారు( రూసమిరంబు=జ్ఞానమ నెడి దీప 

మునకు ెనుశాలివంటిది. గాలి దీపమునార్చినట్లు మోవాము జ్ఞాన మును నశింప 

క్రేయుననిభ్ధ' వము. “కామలోభ కధ కారణము = కామమునకును, లోభ మున 

కును గోపగునకున్కు హేతుభూత మైనదో,మహామోహితు లయినప్పుడే కామా 

దులు గల్లును. విశ్యామి [త దులు సైసపరత లలన మోవాము నొందినతో. 

డనే కామపీడితులయి మేనకాదుల కూటమి కిష్టపడిరి. కావున గామాదు 

లకు మోనా మే ముఖ్యకారణము. సంసార .. .పీంధము-సంసార= సం సారమ చెడి, 

కపట=పంచకమయిన, ఇం|డజాలవిద్య = ఇందజాలమునకు, వీంఛము=కుంచే 

వంటిదో, ఇం[దజాలవిద్యను (బదర్శించుటకు ముఖ్య కారణమగు నొక కుంచె 

యుండును. ఆకుంచెను దాకకుండ నె ర్యదజాలకు( జేమియుం జేయ(జాల(డు. 

అ ప్లై సంసారమునకు మోవా మే ముఖ్యకారణము. మోవామువలన నే నరుండు. 

సంసారము నంబడి పలు కార్యము లాచరించుచున్నా (డు. ఆమ్నాయప్శకంట 

కాంకురంబు = వేదమార్జమునకు ముల్లుపంటిదో. మాస్టమందున్న ముండ్లు జను 

లను విచ్చల విడిగా సంచరింపనీయవు. అశ్షే మోవాము జనుల భమింప(ేసి 

నిఇఘూటమంలంగు వేదోకాచారమ లం దన్య థాజ్ఞానము గలిగించి యందు( [బవ 

_ర్రింపకుండ. జేయుచుండును. శూన్య... కలభంబు-శూన్యవాద జు నిరీశ్వర 

చాదమనెడి, అరణ్య=ఆ దవికీ, శుండాలకలభంబు = ఏను(గువిల్ల వంటిదో, ఆ 

నంగా నరణ్యమునC గరికలభ్ము విచ్చలవిడి సంచరించుచున్నట్లు "మోహము 

శూన్యవాదమున సంచరించుచున్నది. మోవామోహితు లయినప్పుజే యీళ్యరుం 
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డు లేడ నెడిబుద్ధి జనించుచుండును. గాన మోవాసంబంధము లేకుండ శూన్య 

వాద ముండదని ఖ"*వము. కుమతేసి ద్ధాంతవిభ') మగృవాంబు = కుత్ఫితమతేము 

గలవారి నీదాంతవచనములకు( [్రీడోమందిరకు నంటి వో, కుత్సిత మతే సిర ద్దాంత 

ముల నీమోవాము వెల్లడి చేయుచున్న దని ఫాపము. బహుశ .. మా Sis 

శ =-అధికమయిన, ఛుట్టకుటీ పభాత = ఘట్టపటీ, పభాత న్యాయసిద్ధమగునట్ల్వి 

దిగ్భమ=దిగ్భా")ంతికి, బంధువు=చుట్రమ వంటి దో, తాను దిగ్భ))మ చెంద 

లేదని యనుకొనియు దిగ్భగమచెందుట, అట్లీడిగ్భాంతీ నీమోనాము చుట్ట.ను 

వలె నాదరించుననిఫాపము. ఘట్రికుట్మీ ప్రభాత న్యాయమునుగూర్చి, చతుగ్ధాశ్వా 

సమున “75-ప పద్యమున విపులముగా [వాయంబశెియె. అంధ ...ఖురళి= అంధ 

పరంపరా = అంధపరం౦ప రా న్యాయముయొక్కా, వ్యా వ్రీ=(ప్రచారమునకు, ఖు 

రళి= సాముచే సెడి స్థలముభంటిదో. అట్టి పచారము గల్లించుటకు హీతువయిన 

దనిభి'పము. “శతాన్ధాః కూసంప్రవిశ ని” అనంగా నూర్చురు గుడ్డి వాం 

(డును నూతిని బవేళించిరంట. నూజుగురు (గుడ్డివాండుకగిని యొండొరుల చే 

తులుపట్టుకొని, యొకరితరువాత నొకరుచొప్పునం (బయాణముచేయుచు దారి 

తప్పి యొక నేల నూతినిజేరి ముందునడుచు వా(డందు(బకియె. తక్కి నవారు వా 

'జెందుచేతం జేయివిడిచిపోయెనో ముందేమియున్నదో, యాలోచింపక వాని 

నడుగక వాడు నడిచినదే మాగర్షమనయు వాండు త్వరగా నడుచుచుం డెను 

“గాన దాను న క్లైనడిచి వాని గలిసికొందుననియు( | బతిచాండు నూహీంచుకొని. 

యందఆంను నూతిలోంబడీిరి. దీనివలన నే యంధపరంస రాన్యాయము వ్యాపించె.. 

ఈన్యాయమున మూలకారణము 'మోవా మేయని 'తెలియపలెను. భావించి 

చూడక =ఆలోచింపలా, ఎద్ది = ఏమోవాము, కన్నులకుక్ = న్మేతములకు, నిద 

యును=నిద్దురయను, మదికిక్ =జమవస్ఫునకు, అన్ను = పారవశ్య మును, శ్రుతికి ఆ 

చెవికి, వినమియుక్ =వినకపోవుటను, చేయు =కలిగించునో, అనలూ మో 

వాముచేత నే "నేత్రములకు నిదయును జిగ్తము పరవశమగుటయును జెవు. 

లకు వినంబడకుండుటయును సంభవించును. ఆమ్మహామహు(డు = అట్టి గొప్ప, 

సామర్థ్య్యముగల మోహు(డు, ఎదురుగాక =అభఖిముఖముగా, అరుగుడేరక్ = 
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వచ్చుచుండగా, వాసవాద్యమరపరులు = ఇం దాదిసురలు, (బమశీ= ఫౌ9ంతి 

నొంది చూచిరి. 

తా, నళ రః 

వీ, పాతకంబులు నీలిశీ పట్ట) బొందడములు 

పగలిటినిదలు $ పచ్చడములు 

పరదూపషణంబులు + (పాలంబహోరంబు 

లన్య కాంతాస క్రి శయం౦ంగ రాగ 

మి న్యా పరత్వంబు $ హేలావత౦సంబు 

బుధజన ద్వేషంబు శే పువ్వుదండ 

పె థ్యాాపలాపంబుశ మృగ నా భితిలకం బు 

బహుళాశ నత్వంబుశపరిక రము 

"లే. బకుల. జూపులు వాక్"ల్ప క్ట (బపభ లీల 

రాసభాంగరుహా గ భూగ(మ(పకార 

బర్బరా కార చేహు లంీబరము నిండి 

సరస వచ్చిరి కలిరాజశీ సెన్ఫభటులు. 61 

టీ. పాకకంబులు= పాపములు, నీలిపట్టుబొంచడములు = నల్ల నిపట్టుతో గ 

వ్ కవచయులుగాను అనగా. బొపములనెడి కవచములు కలవారయినని 

“భావము. ఇట్ల ము9దుముందు యోబించుకొనవలెను. పగలింటిలిదలు=పగ టి 

పూంట న్నిదించుటలు,పచ్చడ ములు =దుష్పటులగుచుండ ౮౫, పరదూషణ ములు = 

"పరు లనిందించుటలు, |పాలంబహోరంబులు = మెడనుండి స9ిగా వక్షస్థల యున (వే 

లాడు హారము లగుచుండగా,ఆ క్యకాంతౌస_క్లి=పర కాం తాభఖిలాసుము, అంగ 

రాగము = చందనాదులఫూ(త యగుచుండయగా, ఈక్ట్యాపరత్వంబు =పరులగుణ 

ములంగల దోనము లెంచుటయందలి యాసక్సి, హీలాపతేంసంబు=విలాసార 

మయిన శిరోభూసణమ'*ఏచుండంశా,బుధ జన ద్వేషంబు =పండితజనులతో వరో 

ధీంచుట,పు వ్వుదండ = సుశన్చమూలి కయగుచుండా,మిథ్నా(పలాపంబు =ఆసక్య 
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పచనము, మృ? నాభితిలకంబు=క స్తూరబొట్రగుచుండ లా, బహుళ₹ాశనత్వ ౦బు= 

అమితముగా భుజించుట, పరికరముగక్ =నడికట్టగుచుండంగా, (ప్రసభలీలక్ = 

త్వరగా, రాస... దేహులు-రాసభ = గాడిదలయొక్క_, అంగ రువా= రోమముల 

యొక్క, అ(గ=కొనలందున్న, ధూమ=ధూమవర్థ ముయొక్క, (పకార=పో 

లికగలిగినట్టియు, బర్చరాకార = కణకయిన యాకారముగల, దేహులు=శరీ: 

రముగలవారు. అన(౫ వారిదేవాములు నర్గ్భ మునందు గాడిద. వెండుకల 

కొనలకును నాకారమున బర బర వృుతీములకును) దులయగుచున్నవని భావము. 

కళిరాజ్వసిన్యభటులు = కలిరాజుసెన్యమ. లోని కీ రులు, పరులక=ఇతరులను, 

చూపులు వాకొల్నక్ = అజచు; ట్లుశయా, ఆంఒరము= అక సము, నిండి, 

సరసక = సమాపమునకు, వచ్చిరి. 

తౌ. కలి రాజు సిని కులు పాపములను ప స్త్రిములంగా( దాల్చి, దివా స్వాపమ, 

గెడి పచ్చడముధరించి,పరదూపషణమ ను హోరమ-గా వే! కొని పరకాంతాసకి 
యనెడి చందనాదులను బూనికొనియీర్ట్యయ నెడి యలంకారము దాల్చి, బు. 

ధజనులతో జ్వేపించుటయ'నెడి పూలదండ వేనికొని యసత్యమనెడి కన్తూరి 

బొట్టు పెట్టుకొని తిండిపోతుతిన మనెడి నడికట్ట కట్టి, గాడిదరోమ్మాగములపలె' 

ధూ[మమగు దేవాచ్చాయయు కణకయిన యాశకారమును గలిగి యాకసంబును 

నిండి యాదేపతల సన్నిధికి వచ్చిరి. ఆలం. రూపకములు. 

వ. అనుభటుల యుభయపార్శ్ళ (౦బుల, 62 

క్రీ కుండ బొజ్జల క్రింద $ (దిండుగా బి గియించి 

గడితంపుముడుంగులు 4 గట్టినారు 

బూజువటిన బేహశములవె దళం౦బు7ా 
లు a 

మలయజపంగంబు శే లలందినారు 

నునుబట్టతలల వె 6 శ గనకంపుం జెజు(గుల 

పట్టుచీరలు మూ యంశేజుట్టినారు 

కరము వేలుడులె న $ కర్త పాళశంబుల. 
6... ణ 
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దోరంపుంబో.గులు * దొడీగినారు 

కే. వలయ నృగనాభి గీర్నొట్లు శ వెట్టినారు 

పసిడిలాతాలు సేతులం 1 బట్టినారు 

చండము[ దాధరుల్ నభోశమండలంబు 

బూరటిల బట్లు గలి రాజు. *$ బొగడి పొగడి. 68 

ట్ర్, కుండబొజ్జల|కిందల్ = కుండలవలెనున్న సెద్దకడుఫులకు. (గిందుశ్కా 

(దిండు గాజదట్టిగా, బిగియించి, గడితంపు మడుగులు జముదు గన వ స ములను 

కట్టి నారు=కట్రినవారు, బూజువట్రిన దేవాముల పైక = సంస్కారము లేకపోవు 

టచే విసారముగా మలినమయిన శరీరములందు, దళంబుగాక్ = దట్టముగా, 

మల నుజగంధంబులు=మంచి గందములుు అలందినారు=పూసి నవారు, నునుబుట్ట 

తలల పె =నున్నని వెండుకలుశేని తిలలందు, కనక ంపు చెజింగుల పట్టు చీరలు= 

బంగారుటంచులుగల పట్టున _స్త్రములు మాయక్ = శిరస్సు గానరాకుండణగా, 

చుట్టి నారు, కరము=మిక్కి_లి, (వేలుడులు=వేలాడుచున్న వి. ఐనక గ్ల పాశంబు 

“లక =అయినట్టై చెవులందు, తోరంఫుంబోంగులు= పెద్దపోంగులు, తో"డిగినారు = 

ధరించినవారు, వెలయక్ =ఒప్పునట్లు గా, మృగనాఖిక్ =కస్తురిని, గీర్పొట్లు = 

గీతునానమమున్సు “పెట్టినారు= ధరించినవారు, పసి(డిలా తౌలు=బంశారపుదుడ్డు 

చేతులన్ పట్టినారు. చండము దాధరులు= కేపస్యభావయును ధరించినట్టివారు, 

'ఆయిన, బట్లు=పందులు నఖమండలంబు=ఆకాశ మండలము, బూరటిల్లక = 

నిండుకొనునట్లు, కలి రాజు, పోగడిపొగడి. 

తా. పెదకుండలవ లె. -గానవచ్చుచున్న బొజ్జలకు. (ందులా నెతుశా 
యి జ అతి 

ముదుగువ స్తములను దటికట్లుగా దాల్చి, బూజుపటిన శరీరములందు దట్ల 
అతి లు ల 6౬ లయ 

ముగా గందమలందికొని నున్నసిబట్టతలలు గనంబడకుండ నుండునట్లు వస్త 

"ములు జుట్టికొని (కిందికి (చేలాడుచున్న చెవులందు. బోంగులు ధరించి కస్తూరి 

బొట్లు వెట్రికొని బం-గారపుదుడ్లు చేతంబట్టికొని కోపస్వభావముగలవారగు 
అ అబ య లు 

వందులు గగనతేలము నిండునట్లు తమ పభువయిన కలిరాజును నుతించి. 
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వ, ల ఎళలోక్యంబును వినునట్లుగా నిట్లనిరి. “యా%గఫలంబు పా 

పాణసలిలోన్న జ్ఞన౦బు, డేశాంతర ేపశ+ంతర కాలాంతరం 

బులం గర ఫలభో క యాతే యనుమాట యసత్యంబు. 
ఆశీ ఎని ఆశీ 

వేదం బపమాణంబు. వేద కుర భేదంబున( గదా బోధిన 

త్తు (౦కు సత్వ హేతువుగా జగం బసి5ం బని సమరించె. ఎది 
ఎవి య్ థి (ఎ 

యెద్ది స _త్తద్దియద్ది య(ధువంబు. అగ్నిహోో,తంబుం (దవా 

తంతంబుం (దిదండంబుకా భస్యకుంఠనంబు బుద్ధిపారుషహీను 

లగు పువపాభములకు జీవికోపాయంబులు. స్ప చృందంబు 

ధర ,౦బు. కామచేవుండ దె వంబు, మరణంబె యపవరంబు. 
= ల ౧ 

భ స్కీ భూతం బగుభూతంబునకుం బునరాగనునంబు గలద 

నుట (భాంతిగా చేఆమ్నాయంబు లేమియెజుంగు? ఎజింగ 

నేని “కోహితచ్వేద యద్యముష్నీ౯ లోకే స్తివాన వేతి" 
క్షమా. వి 

యని సంచేహించునే ”” యని వెండియు. 64 

ట్ర్, _తెంళలోక్యంబునుజముజ్జిగ ములవారును వినునట్లుగా, ఇట్లు,ఆనిరి. 'యా 

సలంబుజయజ్ఞా దుల నొనర్బుటవలన( గల్డునట్టి ఫలము పాపాణసలిళోన జ్ఞ 

నంబు =బండ రాయి నీళ్ళలో కేలుటవంటిది. అనలా జ్యోతి సోమ ము చేనినవాండు 

స్వగ్గసుఖమయు వొందును నని చె ప్పెడిశుతి “_గావాణః ప్లసం తే” యనెడి [శుతి 

వలె నసత్యమైనది. నీళ్ళలో తాయి లేలునని (శతి చెప్పలా నది యనుభవ విరుద్ధ 

మయిన ట్రై (పత్యశ్షముగాం -గానవచ్చునది.పాషోణోన్మ జన (శతి యెట్లు సత్యము 

గాదే జోతిప్లోమాదులవలన స్నర్షముగల్లునని చెప్పెడి (శుతిగూడ సత్యము7ాదుం 
(J) 00౧ OO ఎ (1 

కావున దానివలన ఫలములేదని యొజుంగునదని బోధించుచుండిరని ఫావముం 

ఆర్మే =ఎమనజీ వార్మ్, జీళశాంతర...రంబులక్ __ దేశాంతర = పరలోకమునంద్కు 

దేహాంతర =మణియొక దేవాయును దాలి ౩ కాలాంతేరంబులక్ = వేట్ోొకకాల 

మందు, కర్శఫలభో క్ష = కర్మఫలము ననుభవించును, అనుమాట = అనిఇె ప్పెడీ 

వచనము. ఆసత్యంజు = అనృతేము. అనంగా వేదములు బీవుం డొకదేవామును 
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బొంది యాలోకమున౦ బేసినపుణ్యపాపకర్శ ములను నీదేవావిసర్ల-నాన ౦తరమున 

వేతొకదేవామును బొంది త _త్తతృలం బశుభవించునని చెప్పుచుండణా నదివట్రి 

కల్లమాట. ఈదేవాముతోం జేసిన కర్మముల ఫలము వేజొకదేవాముచే వేఖాక 

ర కటుక మజీయొక "కాలంబు నననుభవించుననుట యసత్యమని భావము. 

వేదంబు, అ(పఫమాణంబు=[పమాణముకాదు. అనుభ పవిరుద్ధ ము లగునరోములను 

చెలుపుచుండ నది యెట్లు [పమాణమగును. వేదమర్శ భేదంబునంగదా = వేదము 

ఆయపట్టును భంజించుట చేత నేకదా, బోధి సత్వుండు= మహా_పాష్టాం డయిన 

బుద్ధుండు, సత్వ హేతువుగాక్ = సత్వరూపమగు హేతువు చేత సే జగంబు= 

విశ్వము, అస్థిరంబు=నశ్వరమయినది, అని, సమరి౦చెక్ = సీరపలి చెను. అనగా 

జినుండు చేదరవాన్య ములను భంజింపసమకట్టి, యట్లుచేని ఎద్ది, ఎద్ది =ఏదేద్క 

సర్తు= సత్సడార్థి మో), అద్దియద్ది = ఆయాప పదార్థ ము అ ధువంబు= అనిత్యమయినది. 

ఆగ్ని హో తంబును= (పాఠ సాయం సమయములం దగ్నిహోతకర్శ మాచరిం 

చుటయు, (తయీతేం[తంబును= వేద విపిత మగుకర ర కలాపమును, (తీదండం 

బును=పాళుప త(పతమును, భస్మ కంఠనంబును బూడిదవూంతయు, బుద్ధిపౌరుమ 

పీనులు= బుద్ధి సామర్థ ర్ల స్టయు లేనివారు, అగుపఫురుషులకుక అయినట్టి నునుజూ 

లకు, జీ వికోపాయంటు=(బతుకుం చెరువు. అనలా అన్ని వో కర ము లాడ 

రించుట, వేదో కకర మల నాచరించుట, పాశుపత వతముసలుపుట, భస్మమును 

చాల్బుట, టన చేసినవారు పవితులనియు, గొప్పవారనియు, నట్టి 

చారు పూజింప దగినవారనియు. జెప్పుట బుద్ధి సామర ర్థ ముచే (బదుక*ీరని 

వారికి జీవనోపాధి నిమి త్రము చెప్పబడెను గాని ' జేతగెకీధలము గల్లునని శాదని 

భావము. స్వచ్భందంబు= స్వేచ్భావిహార మే, ధర్మంబు), కామదేవుండ = మ. 

న్య థుండే, దై వంబు= దేవుండు, మరణంబె= చావే, అపవర్షంబు = మోక్షము, భనీ 

భూరంబు=భ స్మ మయినది. అగుభూతంబునకుజఅయినదానికి, పున రాగమనంబు 

=మగిడిపచ్చుట కలదు, అనుట. (భాంతి, కాదే, ఆమ్నాయంబులు= వేదములు 

ఏమి ఎఆుంగు= ఏమి నిర్ణయింపలలవు. ఎటీం7౫ నేనిజవానికే తెలిసినచో,యత్ 
జపీది, అముష్మిక్ , లోశకీ=పరలోకమందు, అ సివాజఉన్నదో, నవా=లేదో 
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తర్ ఆడదానిని కోహీ, వేద=ఎవం డెటుంగును ? ఎెవనిక్ని చెళియదనిభానము. 

అని, సంజేహించునే= సంళయయమొందునా, అని=అని బోధించి, వెండియక ఇ 

ఇంకను. 

క. తారు దము గాచుకొన లే 

రీకనమునం గావయబోదుశరింతుల వంఖా 

వార స్థితి డాంభికు లగు 

వారు మరుండు తమళె కాని $ వారికి లే: జే. 65 

టీ. పంశాచారస్థీతిక్ =కులాచారములయొక్క-, స్ట్తి= మర్యాద చే, డాంధి 

కలు=కపటులు, అగువారు=అయినపురుషులుు అనగా దమ కులాచారరీతుల 

నెంతమా(తేమును దప్పలేనట్లు పెకి నటించువారు, తారు, రముక్ =లేమునుు 

కాచుకొనలేరు=వివయేచ్భపలన రకీంచుకొొన లేరు, కాని, ఈరసమునక్ = కోప 

ముతో,ఇంతులక్ = న్రీ)లను, కా వంబోదురు=రక్షింపంబోదురు. ఆనలగా(బురు 

మలు సత్పవరకులైనట్లు నటించుటయె “కాని వా స్తపముగా గాదు. వారు 

తమచి తేంబుల మరిల్పుకొనలేక పరశాం తారతిని గోరి వర్తింతురు. కాని 

తమపలెనె క్రీ)లు పరఫురుషరతిని గోరి చరించిన పలదనివారింతురు. మరుండు 
=మన్రథు(డు, వారికెకాని=ఆపురువలకేకాని, వారికి =ఆ న్లీీలకు, లేదే 

మన్మథుం డాపురుషులను_ వాధించునట్లు న్లీలను మా[ఠతము బాధింపండా, 

కావున బురుషులు పరకాంతాస క్తు లయినప్పుడు న్లీలు పరపురుషాస కుల 
నుట తప్పుగాదు 

తా, తమ కులాచారమర్యాదలను దప్పమని బీరయులు పలుకుపురుషులు మన 
థబాధ కోర్వలేక పరకాంతల€ బొందుచుండియు( దమకాంతలను నడ్డుచుం 

దురు. ఆలోచింప మన న్మృథుండు ఫపురుషులకేకాని _కీ)లకు లేండుకాంబోలును. 

క శత మన్యునంత ధర, 

స్థితి యెటింగినవాండు గలండె * (తిభువనమునయం 

దతనియవహల్యాజారత 

యితరుల జారత కనుబ్హ శయిచ్చుటకా బే. 66 

ర్4 
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టీ. త్రీభువనమునయందుజమూ(డులోక ములందును , శతదున్యుపంత = దేజేఆ 
(దుళడంత, ధర్మ స్థితి జ ధర్మ మర్యాదను, ఎజింగినవాండు= తెలినినవాండు, కలంటే 

=డాన్నాండా? లే. డనుట. ఆతని యవాల్యాజారత = ఆత (డు చోరవృ త్తితోం 

బోయి యవాల్యతో౧హడుట, ఇతరుల జాూరతేకుల = ఇత రులు జారత్య్వమపలం 

బింపవచ్చు నని, అన్ను ఇచ్చుటకా దే=ఆనుమతించుటయేక దా. 

లా. ముజ్జగంబులందును బేవేం్య దునంతటి ధర్మ క్రాండులేండు. అట్రిధర్మ కై 

డయిన యిందుండు జారత్వ మున నవాల్యనుగూ డెను. అట్లు గూడుట ధర్మ 

విరుద్ధమయిన నత6 డేలయాచరించును. కావున నతే(డు జూరత్వ్ మవలంబిం 

చుట యికరులు జారత్వమవలంబించుటవబన దోషములేదని చెప్పుటయే కాదా! 

కావున మిరు జారులయి సుఖింపవచ్చును. 

క, మారుండు దు ర్వారుండు సం 

సార మిది యనాది వంశశనంరత్సణ మం 

భోరువూవదనల చేతిది 

యేుళూపున జాతిశుద్ధి స్ట యేర్చజుపనగున్ . 67 

టీ, మారుండు=మన్నథుండు దుర్వారుండు = వారింపందరముగానివాండు 

ఇది. సంసారము= ఈసం సారము అనాది= మొదలు లేనిది. అనగా నిది యెప్న 

టినుండి పచ్చుచున్న దో "తలిసికొన లేము. వంశ సంరక్ష ణముజకుల సంరత్ష ణము 

అంభోరువోవవనల చేతిదె= న్టీ)ల యధీనమయియున్నది. ఏ రూఫునక్ =ఏవిఢ 
ముగా జాతిశుద్ధి=కులముయొక్క-_ పవితల్వేము, ఏర్పఆంపనగుక్ =నిర్లయింపర 

గలము. “ ఆహారోద్విగుణ క్రీ) ణాం బుద్ధిస్తాసాం చతుర్ణుణా |! మడ్డుణోవ్యష 

సాయశ్చే కామశా ప్టగుణఃస్త ఎకి వ అనునట్లు న్తీీలకుం బురు షులకం కొల 

గామ మధికమగుట చేతను, మన్న నుండు దుర్వారు.డై చాధించు చుండుట 

చేకను, సంసారము. చిరకాలమునుండి వచ్చుచుండుట చేకను, గాను మధిక 

ముగాంగల న్రీగీంవంక చే పనికేయు వర్థింప(దగి యుంకుట చేకను న్లీీలలో "నెష్ష 

నైన నొక కాలమున మనశపీకితయె వ్యభిచరించి యుండకతీఆదు. అనాది 

రైన సంసారములో నధిక కామయుగల న్తీ లు దుర్వారుం. డయిన మారునిచే 
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(గ స్తలె వ్యఖిదరింపకుండ నుండలగలరని యొవ్వరు చెప్పంగలరు. కావున నుభయ 

చంశముల సంబంఫకముండుట చే నెట్లమినవోవము సంభవింపక తీఆదు. ఇట్లుం 

డయా నీకులము నిషు_.లంక మముశదని యెష్యరు చెప్పగలరు, 

క, రాజానునుతము ధర్మ ము 

రాజు నిశాకరు(డు మోకు $ (బౌహ్మణులారా 

రాజా (పవ రించిన పే 

రోజున గురుతల్పగ మన శ ముచితము మిోకున్, 68 

టీ. చాంవాణులారాా రాజానుమతము= రాజుచే నంగీకరింపంబడినది, ధర్మ 

ము. అదియే ధర్మముకాని వేజొండుకాదని భావము. మిక్షుక్ , రాజు= (పభ 

వు, నిశాకరుండు=చందుండు, లాజు=చందుండు, (ప్రవ ర్తించినపేకోజన= 

(వవ రర్షించినవిధముగా నే మోకుక్, గురుకల్పగమనము =గురుభార్యతో సంభో 

శాదుల నొనర్చుట్య ఉచితము. 

తా. ఓ చా)హ్మణులా రా ! రాజాశుమతమగువ దేవో యదేధర్శ యు కాని 

వేళొండులేదు. మిరాజయివచందుండు గురుభార్యను వరించెను గాన 

మోరునట్టు చేయుటయే సముచితము, ధక భూచరించిన పాపమెట్లు వచ్చును ? 

క, ఏకార్యంబు నుఖో తర 

మా కార్యము సేయనర్హ $ మగునెక సుకృతం 

చాకాంవీతుకు నురతము 

నాకావ్నీంప రదియేమి శ యవసీవిబుధుల్. 69 

టీ. ఏకార్యంబు= ఏపని సుఖోత్తరము= సుఖా భివృద్ధికలదో, ఆశకార్యయ= 

ఆపని, చేయక అర్హ మగునెడక = చేయుటయే యు కృ మెనప్పుడ్కు అవనీవిబు 
ధుల్ ='బాంవ్యాణులు, సుకృతంబు= పుణ్యమును, ఆకాంశ్నీంతురు=కోరు దురు, 

సురతముక్ =సంభోగమును, ఆకాంక్నీంపరు=కోరరు. అదియేమి= అబేకారణ 

మున ? అనయా సుఖముగల్లించు కార్య మాచరించుట యందజకు సము చితేయు. 

ఇట్లుండగా దెలివిమాలిన చా)వాణులు సౌఖ్యయు౫ ల్రించు సురోత్ మును 
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మాని సందేవోస్పదమగు సౌఖ్యమును సమకూర్చుచాంణాయణాది తేపముల- 

చేల చేయుదురో తెలియదు. కావున కష్టములగు తపములవిడిచి సుఖకరమగు 

సురతము నంగీక రింపు6 డని భావము. 

చ, మలిచిన తాలయందు(గుసుశమంబులు వోయయ౫మోా(దనెన్న ( 

డే,ఫలమొక నా(డు గల్లుననుశపల్క_దియెవ్వండు నమ్మినా(డుకో 

మలవన రాజిలోన( గును4మంబులు గోయుట మెప్పుడప్పుడే 

ఫలములు వౌ న్రెపోవునోయుశ పాసకులార త లంచిచూడు(డా. 

టీ. మలిచిన జాలయందుక = చెక్కి_న గుండు జాలయందు, కుసుమంబులు 

పోయంగక్ =పూలతో. బూజింపం౫ా, మోదక = ముందుకాలమున, ఎన్న 6 

జే=ఏదినముననో, ఒకనాండు = ఒక దినమందు, ఫలము కల్లును, అనుపల్కు_ = 

అఆ 'నెడిసదనమును, అది = దానిని, ఎవ్వడు, నమ్మినాండు = ఎపండు విశ్వసింతెను? 

కోమలపనరాజిలోనక్ = మనోహర మగు నుద్యానవనపం క్తి లో, కుసుమంబులు= 

పువ్వులు, ఎప్పుడు, కోయుట = (తుంచుటయో, అప్పుడే= ఆ సమయమందేే 

ఫలములు=పండ్లు, పొవో= పోపకుండునా, పోవునో ౬ నళించితీలునా ? ఫల 

ములు పూర్తిగానశించునని యర్గ్షము. అనగా లోకములో నుపాసకులు గుం 

డుజాలను బుస్సంబులతోో 6 బూజించినచో శోదోముందు ఫలము పచ్చునని 

యట్లు చేయుచుందురు. "కాని చానివలన సుంలేనియు ఫలములేదు. చెట్లనుండె 

“స పువ్వులు ఫలదాయకములయి లోకమున కుపకరించును. కాని జాతి 

మోదం బెట్టిన నేమి ఫలముగలదు. లోకోపకార మొనరించు వాని భంజించు 

వలన మీదు మిక్కిలిపాపమే కలుగును. కాన విగవాోరాధనముకై పూలు. 

కోయ గూడదని భావము. 

తా. ఓయుపాసక్షలారా ! మలిచి గుం|డమ-గా జేసిన జొలను బూజిం 

చిన 'ఫలముగల్లునని యెవ(డోచెప్పరా, దానినమరాదు, చానిపలన నేమియు 

(బమయొోజనము లేదు. ఆపూజనలన నేవియులాభములేదు కాని పూవులు 

కశేయుటచే ఫలములు లేకుండ(బోవుచున్న వి. అలోచింపుండు. 
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తే, అన్య దేహో వీ సంచేవా $ మైనయెడను 

గలుషములు మాన నెబ్బంగి  వలయునేని 

విడుండు యాగంబు లో వేదశేవిపుులార 

జంతుహపింసానుహాదోపు $ సంశ యమున. 71 

ట్ ఓ వేద విపు బార నే దాధ్యయవనము చేసిన యోబావాణులారా! అన్య 

దేహా ప్రి=జమబీయొక చేవామును బొందుట, సందేవాము = సంశ యాస్పదమయి 

నది. అనలా వేదో కయులగు ఫఎములు పెక్కు_లు విరుద్ధ ములుగాC బరిణమిం 

చుటచేం దదు క మమునదేహాంతర పా వీని గుణించి సందేహింపవలసినద్వే 

ఆయివయెడక్ = అయినప్పటికిని, జనాంతర మున, నర కాదిదుఃఖమ లనుళ 

'వింపవలసపచ్చును గాన పాపములు చేయరాదని కొంద ఆనుచున్నారు. ఏబేవా 

మునే చా పాదికిర్శము లాచరిం చితిమో యా దేవామిచ్చట నే దహింపంబడ౮ం౫ా 

దానికి దేహాంతరిమున్నదని చెప్పుట యసంగతమని కొంద ఆనుచున్నారు. ఇట్లు 

దేహాంతరయును గుశించి సందేహించుచున్నారు. జఉేహాంతరము 'లేదన్నప్పుడు 

మోకు బాధ లీవు గాని యదెయున్నప్పుడు బాధించును గా వ్రువుక.లువ ములు=పా 

పములుఎబ్బంగిక్ = ఏవిధ ముగ్యామానవలయు నేని= విడిచి పెట్టవలసియున్న చో 

జంతు... సంశయమునక్ =జంతుహింసా = పాిణిహింస చేయుటయ నెడి మహో 

దోష=గొప్పదోవమందల్కి సంశయమునక్ =సంశయము చ్రేయాగములు, విడు 

వుండు=యాగ ములు చేయకుడని యగము. బేహాంతర మే లేదుగాన పాపములు 

చేయపచ్చును. అప్పటికిని పాపము చేయరావందుశేని జంతుహింసపాపము 

గాన తదాత్ర్త కయులయిన యాగములను మాను(డని భావము. 

శే, స్త తు యందు బలాత్కాార + కృతము లెల్ల 

నకృతములుగా విధించినా + డె మనువ్ర 

బలిమి బొహృణులాక పాపములు చేయు. J 
డేమిచేసినం జేయర 9 య్యెదరు మిరు, 79 

టీ. మనువు=మనుస్ర తి యకుధర శా _స్ట్రఫుక ర్త, స్మృతులందుకొ ఆమను 
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స్మ ఎలి మొదలగు [గంథములందు, బలాత్మతేయులు = బలాత్మా.రము వేం 

జేయ(బడినవి, అకృతములుగ-క = చేయంబడనట్టుగా, విధించినాండ్రు= 

ఏర్పజిచినాండు. అనలా మనువు “ బలాద్ద ల్టింబలాద్భు క్షం బలాన్న్యానీ 

కృతంచయత్ "అని చెప్పినట్లు బలాత్కారముగా6 జేయంబడీనవి వేయ 

ఖడన ట్రే యగును గాన, చావ్యాణులారా, పాపములు = పర శ్రీ) సంగమాడి 

పాపములు, బలిమి =బలా తా రముగా, చేయు(డు, ఏమిచేననక్ = ఎట్ట్పా 

పములు'చేకినను, మీరు చేయరు. అయ్యెదరు= చేయనట్టివాలే యగుదురు, మో 

కుంబ మాణికగంథమున మనువట్లు చెప్పు టంబట్టి మీరెట్టపాపము లాచరించి 

నను నవి బలాత్కారముగా( జేయ(బడెచేని మిమును జెందవు. తతృలము మో 

రనుభ వింపవలనీనయ వసరము లేదు. కాన మోరున్వేచ్చగాం బర క్రీ) సంగమాదు 

లను జేయవచ్చునని భావము. ఇటనా స్టీకలయిన కలిభటులు మనువు చెవ్పినవచ 

నమున కవ్యార్థము పరికల్పనము చేసి మిమనువు మతముచొప్పున మిరుపాషము. 

లాచరింపవచ్చునని బోధించుచున్నారని తెలియందగినది. 

శా. ఓబావ్మాణలారా ! మికు ధర శా స్ఫమురచించిన మనువు బలా 

తరించి చేసినపాపములు 'చేయ(బడినట్టిపని నుడివెను శాన మిరిళసంకోచ 

మువిడిచి పర క్లీ)గమచాదుల నొనర్చుండు. బలిమితోంజేసిన మహాపాతకము 
లయినను మిము బాధింప నేరవు. 

న్స్ వకమత్యంబుతే $ దఖలశా స్త్రములకు 

నిగమంబు లొకజాడ శ నిలువ కాడు 

నాగమంబుల్నతోవ శ యది యొంకుచందంబు 
పంకంబులోని కంశబంబు తర్క 

మలిగూఢ మై యుండు $ మూముళంబులవాయ 

యుపనివత్తులభావ $ ముక్క_రీతి 
బహువిధంబులు మంత $ పారాయణంబులు. 

సాంఖ్యయో గముల వాశసనలు వేటు. 



వ-78.] న పమాశ్వాస ము. రిర్ర్ 

గ, పట్టియేదర్శనం బె నం (బతిభకలిమి 
లు 6... 

వలసినటు వక్కాణింప క్ట వచి యుండు 
ళం u 

నరసి దుఃఖంబు లేక సౌశీఖ్యంబు గలుగు 

ధర మొక దేరికొనుండు విశ ద్వాంసులార, 78 

టీ, విద్వాంసులార = ఓపండితులారా ! అఖిలళా_స్రములకుక =సమ స్త 

కా స్త ములకును, ఐకమత్యంబులేదు= ఏకత్వములేదు. అన౮గా నొక్కయర్థ 

మునే యొక్కొక్క_ళా సి) మొకొ-కవిధముగా బోధించుటచే వాన్నికన్ని 

టికిని సమ్మేళనము కా నేరదనియు. నిట్లు పరస్పరవిరుద్ధములగు ఇానిలో "నీవి 

(పమాణములో నిర్ణయించుటకు గమకము లేకపోవుటచే నవియన్నియు 

వ్మపమాణము లయియుండునుగాన వానినన్నిింటిని బరివారింపవలయుననియు ఫెవ 

ము. నిగమంబులు= వేద ములు, ఒకజూడ౯ =ఒకమాగ్గమును, నిలుపక్ , అడవుజ 

నిద్ధాంతించి చెప్పవు-మోరు (పమాణములని నమెడి వేదములయినను నొక యర్థ 

మునే బోధింపక పలువిధముల బోధించుచుండునుగాన నవియు నృప్రమాణములే 

యని భావము. ఆగమంబుల(తోవ=[శొ తాగమాదులయొక ,_ మూర్చము, అది, 
ఒండుచందంబు= వేటు విధ యుగానుండును,తర్క_ము=తేర్క_శా స్త్ఫ్రుక్కుపంకంబు 

తోనికంబయు=బురద లో. బా6తిన కంబమువంటిది. అనలా బురదలో౭బా(తినకం 

బ మేదో పునకుండునో చెప్పంజాలము. అమి తేర్క_ళా స -మేదినిచాంత' మో 
కెబి యm —0 @ 

చెప్పంజూలము. ఆ స్తంభ మెట్లు బరువుగానుండునో యై యొజగును. తర్క 

శా స్త్రయునగాడ నెవడు సెక్కులు యుక్తులు సెప్ప నేర్చునో వాండన్నదియే 

సీదడాంతమని నిరీ తముకాదనియు, సీదాంతరహితము కా స్తము వ్వరమనియు 
@ ౧ ధి అ ఆత 

శాపము. యామళ ంబులచాయ=యామళ మరఠేస్థులమతేము, ఆతిగాఢ మై=మిక్కా 

లి గు ప్రమ ఉండును. పనివత్తులభావము=ఉ పనివ ద్వాక్యముల యఖ పాయ 
ము, ఒక్క రీతి = వేటోొ క మాగ్గమునం బోవును, మం[తపారాయణములు=గాయ 

(క్యాదిమంతములనుజవీంచు టలు, బహువిధంబులు=అ నేకమార్ష ములుగలవి. సాం 

ఖ్యయోగముల వాసనలు=సౌ ంఖ్య యోగ కా _స్త్రమర్యాదలు, వేబుజములియొక 

విధముగా నుండును. (ప్రతిభ కలి మిక్ = బుద్ధిబలము"చే, ఏదర్శనంబు, వినక్లొఅ 
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ఏళా స్తమునై నను, పట్టి=క్వీకరించి, అనంశా నాలోచించియనిభావయు. వలసి 
హనీ d= 

నటు=మన కిషమగునటు, పక్కా_ణింపళ ఇఅర్షనుచేనీ చెప్పుటకు, పచ్చియుం 
౧ టబ m౧ ఖి 

డుక =ఎతసియుండునుు అరనీ=ఆలోచించ్చి దుఃఖంబు, లేక, సౌఖ్యంబుగలుగు 

ధర్మ మయు=సౌఖ్య ములను సమకూర్చునట్టి సుఖమును, ఎజియికొనుండు= తెలిని . 

కొను(డు. అనగా మిశాస్త్రముళును మో వేదములును దుఃఖములనేశాని సుఖం 

బులనీయ( జాలవు కాన వానివిడిచి మోకు సౌఖ్యముగల్లించు ధర్మమును 

జేపట్టుండని భాపము. 

తా. ఓవిద్వాంసులారా ! మిరు (ప్రమాణములనియు, దదుక్షప్రకారము 

నడిచినచో సౌఖ్యదాయక ము లగుననియు నమయ్యుకొ యున్న శాస్తాోదులన్న్ని 

యు బూటకశు'లు; మిళా స్త)ముల ౭ కమత్యములేదు. జేదము లక ళయ్యో 

మును స్థిరపణుపంజూలవు. ఆగమముల మార్షమువేటు. తర్క మునకు నిశ్చితమగు 

సిద్దాంతము లేదు. అది బురదలోని స్తంభమువలె నుండును. యామళమతంబులు 

మిక్కిలి గుప్తయులై యుండు. ఊపనివ తుల యఫ్మిపాయము వీశికన్నింటికిని 

వ్యతిరి క్షముగానుండును. మంత పారాయణ ములు మచియొకవిధముగా నుండును. 

యోగళా స్తసిద్ధాంతేము వేతొకవిధముగానుండు. కావున మో వేదళాస్తాదు 

లకు బుద్ధ బలము బే మశకిష్ట మువచ్చినట్లర్థము 'చెప్పపచ్చును. ఇట్లు పరస్పరమసం 

బద్ధ ములగు వేదాదులను విడిచి పెట్టి సుఖముగన్లించు ధర్మమును యోజించు 

కొనుండు. 

నే. అ కొలు. గలబేహూ $ మనలళిఖల 

భస్య్మమె పోవ నెవ్చోటం 4 చాప ముండు 

సౌఖ్యదము లయినపర దార $ సంగమాొది 

పాపములు సేయు. శతోవీనశేభంగి జనులు. 74 

టీ. జనులు=ఓజనులారా ! మధ్యమపురుషయోగముచే సంబోధనయుదా 

రణాగముమురాలేదు. ఆస్లీతాబుస్థె= నేను అనెడి బుద్ధి, కలదేవాయు ఇ కలిగి 

నట్టిశరీరము, అనలశిఖలక్ =అగ్గికొనలందు, ఛస్మమై =బూడిదయై, పోవక్, 



సః76,) న ప్తమాశ్వాస ము. నర్? 

“పాహయు ఎచో ఎటిక్ =దేని కుందు, అనంగా దేని నాశయించుకొని యర్లమా 

ఉండును. దేవా మే యాక్ష్మ కాని దేహాతిరి క్రమిపనది వేటొకటి లేదు. ఉన్నట్లు 

(పమాణంబుగానరాదు. కావున పౌపాదుల సంపాదించిన దేవా మిక్క_డ చే 

భ స మైెపోయా నాపాపయు మఖల వానికి దుఃఖము గల్లించు కెట్లు ? కావున 

నట్లకుట యసక్యమనినమ్మి, ఓీపివభంగిక =శ కి కొలందిని సౌఖ్య ద ములు = సౌఖ్య 

మును గలిగించునవ్కి అయిన పరదార సంగమాదెపొపములు =ఆయినట్టి పర క్రీ 

సంగమాదిపాపములనుు చేయు(డు=ఒనరింపుడు. 

తా. ఓజనులారా ! దేవామే యాత్మ. మరణ మే యపవగ్గము. సుఖదుఃఖ 

ములే ఫుణ్యపాపములు. పలువిధ ములగు పుణ్యపాపకృత్య ము లాచరించిన దేవా 

మిక్కుడ నన్నిలోంబడి భ స్మ ముకాగాం బాసము లి/కనెక్కడనున్నవి. కా 

వున మిక్కిలి సుఖము గల్లించివచో నెక్రిపాపములనయినను. శ క్తికొలంది నాద 

రింపు6ండు. 

క, మృతు(డ(ట పుట్టు( జెకుంగను 

మృకతుండంట వేజూకండు గుడువ $ మేకొనుం దృ పిక్ 

మృతునకు నంట కర్య సలం 

బతిధూ రుల వార్త లేటి $ కావ ర్హింపన్, 76 

టీ, మృతు(డు=చచ్చినవా(డు, స్రట్టునట=జనించునంట, పెరుంగునట= 

పర్థిబ్లనంట్, వేఖోొం(డు=మశీయొక(డు, కుడు: =తినలా, మృతుండు=వచ్ని 

నవాండు, తృ పిక =సంత్ఫ్ ప్రీని, మేవెనునంటట=పొందునంట, మృతునకుక ఆ 

చచ్చినవారకి, కర్ష్మ ఫలంబు, అంట = మునుపు చేసన పుణ్యపాపకర్ష్మ ముల 

ఫల మనుభ వించునంట. అతినూక్తులవా ర్తలు=పమలను పంచింప స్వభాపముగత 

మూసుఎసదినముల్కు ఆవ ర్రింపక , ఏటికి= చేకొనుట యెందులకు? చచ్చినవాల 

డుమగుడ జర్మి ంచుననియు, వి బ్లుకరియు, మగుడం ఇచ్చున౦యా, సీజిన్మ చున 

నొనర్చిన కరముల ను_త్తరజిన్యమున నరుభవించునని యా:, జచ్చినవారికి6 దిలళో 

దకపిండాను లిచ్చినమెడల వాండు సంకుస్ట్రిం జెందు నని మూ సీద్ధాంక మ 
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లయిన మలముల నా శేవీంచుచున్నారు. న్నీ (వావాణురాలా ! దేహోతిరి క్ష 

మగు నాత్శ లేకండా నాదేవామిన్చట నే యగ్నిదగ్ధమై బూడిదయైపడణలా 

నది మగుడజనించుననుట యసంభవము. మణియు? జిచ్చినవారికిం జెందునను 

నాసతో ధనవ్వయమువేసీ యితరులను భుజింపంబేయుచున్నారు. వీరిన్నట 
భుజింప జచ్చినవారు తృ కినొం దెదరనుట యనుభవవిరుగ్ధ ము, లోకము 

లో రాముండన్నముతిన్నచో నోవిందునికి గడుపునిండునా ! కావున నట్టివా. 

నినమ్మి ఇెడిపోవకుండు. ఒకవేళ దేహాతిరి క్త నుగు నార్మ్ యున్నను, చాపాది 

కరముల నొనరించిన దేవామిచ్చట నళింపలా దానిపాపములు దానికంటె 

వ్యతిరి క్రమగు నాత్మయనుభ వించుననుట య సంభ వము, డేవాముచేనన పాపా 

దికమును దేహాతిరి క్రమగు మజియొకటి యనుభవించుననిన లోకమున చేవద 

తుడను వాండు చేసిన సాపాదికమ ను యజ్ఞ దత్తు నియందున్న యాత కూడ 

ననుభవింపసలయును. ఆత యొక్క_టియని వాడించుటచే మికదితప్పదు. అది 

మిక్కి_లివిరుద్ధయుగాన దాని నాదకింపకు(డు. ఇట్లు మిర్ముం జేయు మనుటకు( 

హారణబీవనోపాధి కల్పించుకొని సుఖముగా జీవింపందలంచి వంచకు లిట్టుకల్పిం 

చీర. అంతియకాని క రాదులవలన సుం తేసియు ఫలములేదని తలపోయుుడని 

భావము. 
ఉ. చీటికి మూటికి౯ా నిఖల * జీవులునుం బొనరించువాపముల్ 

గోటులుద న్ను. జుట్టుక్నిశ ఘోర ఫుబాధలంబాందువొంటి మై 

చాటిలునాతె కుకా భరమె $ పాపము నీయది నిండుబండికిళా 

జేటభ రం బె యేమిటికి శ జేయవు వి(పు:డ కల్చిషంబులన్. 76: 
టీ. నిఖిలజీవులునుక = సమ _స్తమయినజీ వాత లును, చీటికిమాటికిక = మాటి: 

మాటికి, పొనరించు'బాపముల్ = చేయుచున్న పొ పకృలత్యములు, కోటులు=కోట్లా 

కొలంది, కన్నుక్, చుట్టకొని=ఆపరించి, ఘాోరపుబాధలక్ = భయంకరము. 

లగు కష్టములను పొందుచు, ఒంటిమైక్ = ఏకాకిగా, పాటీలునాత కక =పర్తిం 

చెడి ఆత్తునకు, పాపము, నీయది= నీవొక్క_ (డు చేయుపాపము, భరమె=కస్తమా! 

జీవులెల్లను ఆత ఒక్క_౮జే అగును, ఆలెక్కలేని జీవులు చేయుపాపము లెల్లను 
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ఆయార భరించుచుండంా నీజఒక్కనిపాపము దానికి బరువా? కానేరవని 

బావము. నిండుబండికిక్. = వనస్తుసముదాయమ తోనిండి యున్న బండికి, వేట, 
భరంజె=బరుదగునా? విఫుండ=ఓ్యబావ్యాణుండా ! కీల్చిషంబులక్ =పాపయు 

లను ఏమిటికిక, చేయవు= ఎందుల కొనరింపవు, “ఆత్మ యొక్క_టియేయని వాదిం 

చుచున్నారు. మళియు నాత్మ యొక్క_టియే కావున దాను బరులుశను వ్యవ 

హారము లేదు గాన పరదారయనియు బరధనను[ యం స్యవహార మెట్లుకలుగును? 

కావున య ేస్టపరదారగమనాదిపాపమలు చేనీనను కొంచెమైనను చాప 

మును బొందలేవు. ఆలోచింప కేలభయపడెదవు. య ేదృము-గా( చాపము 

లాచరింపుమని కొందరి భావము. 

చ, కలుగుట లేమిసందియము శ కార్య ఫలంబులయం౧దునిట్టిచో 

ఫల ముడయించేెనేని దమశ పాలిటి వేల్పులు మం(తతం[త శ 

కులును దదీయలాభ మునశకుం దగు హేతువు లందు రన్యథా 

కలనకునంగ లో పములుశ+కారణమందురుమూం, సొకాధముల్. 

టీ. "కార్యఫలంబులయందుక = కార్యముల ఫలములందు, అనలా. బు(తే 

కా మేస్టి మొదలగు "కార్యములం దనట్క, కలుగుటయు= ఫలమ కలుగుటయు, 

"లేమి=కలుగక పోవుటయు, సందియముజ సం దేహాస్పద ము- అనయా గార్యము 

లాచరింపంబడినప్పుడు ఫలముగల్దుటయో లేకపోవుటయో నిశ్చయమని భావము, 

లేక, కార్యభరంబులయందు, కలుగుటలు = ఫలమోఫలా భావమో, లఫించుటలు, 

ఏమి సందియము = సందేవా మేమున్నది. ఎదోయొకటి కాకమానదని భావము. 

ఇట్టి చో౯ =ఫలము విషయమై సం దేవాముపచ్చినప్పుడు ఫలమ: = కార్యశిద్ధి, ఉద 

లయుంచెక , ఏని= కార్యఫలము౫ ల్లినచో , తదీయలా భ మునకుక్ = ఆఫల(పా ్లీకి, 

మాంతిశాధముల్ =జపాదులనొనరించుధూ రులు, తమపాలిటి వేల్ప్బులును=ఠేమ 

దేవతేలును, మం(త్రతం[తేశ క్షలును=మంత్రళా సమందలి వాలు సమ లును, 

తగుహేతువులు=ముఖ్య కారణములని, అందురు, అన్య థాకలనకుక్ = విపరీతము 

గా పరిణమించినచో, అనలా ఫలసిద్ధికలుగనిచోనని భ' వము. అంగలోపములు= 

శమయ నర్చిన ఫు _క్త)శా మేష్టి మొదలగు కార్యము ల కంగభూతములగు దశ్నీ 
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.ఇలందలిభోపములు, కారణములు, అందురు, సు తృ) కా మేష్టి చేసినప్పుడు 

ఫుత్తుంం డునయించినచో మాం తికులు మామం[తబలము చేత మేయుపానించిశ 

'దేవతేయను వాము చేతను గశ్తెనని చెప్పుదురు. ఆ్గుకలుగనిచో దా మొనర్చిన 

జపామలకు దగినట్లు వక్షీణలియ్యకపోవుటచే ఫలము కలుగ లేదని పలుకుదురుం 

ఇట్లు మాంతికులువంచింతురుకాన వారిమాటలు విళ సనీంప రాదనిఖభావము. 

తా. కార్యములందు ఫలముగల్లుట మో లేకపోవుటయో నిశ్చయము. 

ఇటుండ దుచ్చులయిర మాంత్రికులు ఫలముగ ల్రె నేని తమమంతేబలనునియం 

.గలుగనిచోం దగినద క్న్షీణలీయక పోవుట చే నట్ల మ్యెననియుం బల్బు_నురు. 

"కాన వారినమ్మణానదు, 

శే, అరి నర్భింప వర్శింప $ నలవి కాని 
ధర్మము నధర్మమును జెవ్పెం $ దగిలినునువు 
నేరములు నెట్టి దంకువు $ నిశ్చయించి 

ధరణిం/గ లవోట నర్భ మె త్తింగం దలంచి, 78 

టీ, మవవు, నేరములు = విధినిషేధరూ పముఎగు ధర్యాధర్శయుల నత్నిక్ర 

“మించుట యనెడి యపరాధములను. పెట్టి = ఏర్పణిచిి దండువు = ఆయష 

రాధ మునకు. బకిహారమున్సు నిశ్చయించి = ఈయపరాధమున కీ పొయళ్ళి 

_త్తము చే నువుయునని చెప్పీ ధరణికా = భూమియంవు కలచోటక = 

ధనవతులయి యు న్నవారయొద్ద, అర్థ:సు= ధనము, ఎ త్తంగక్ , తలంచి=ఐలాగ 

"వ లెవనియెంచి, అర్థిక =్యపీతితో, అ్మింప౭ = చేయుటకును, వర్చింపక =విడః 

చుటకును, ఆంవికాని=శక్యముకాని, ధర్మమును, అధర్మ మును, తగిలి=అ త్యా 

స క్తికలవాండము, చెప్పె౯=వఏం చెరు. ఆదరించదుటుకుంగాని, వికిచి పెప్తుటన! 

గాని శక్యముగా0 ధ ధర్మ ముఐవన్నింటినిగూర్చి మనువు స్మృతి గంథ ఘున 

“రచిం చెను. అపు సుంభ సాధ్య సులు కొని ధర్థాఫర్మ ములు చెప్పుటక ( గారణ 

మేమశంగా(జెప్పిన విధి౦షేఛవాక్యఘయులను నతికమిం చిశచో బా మలశ్న్చిత్త 

చియమాంమున ధనవనఎకులనుండి ధనము సులభముగా నాకర్షి ంచుటేే కా! 
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వేజుకాదు. ఎట్లనంగా మనువుశెప్పీన యొ.కవిధిని జేయనిచో విధి నతికమిం 

న -777న వానికి ాపషము నిద్ధమయె స్టనది (పాయళ్ళిల్త ల్ము చే( బోవుననిఇెప్పీ 

చానములని శేరుశెప్పి ధనమును వెచ్చింపంజేసి చేకొనవచును. అగా దీనిని జేయ 

రాదని మనవు నిపషేధింపలా దాని శెవ్వండేని జేనినచో వా(డు పాపా కాం 

తుండగును. కాని వానికి (బాయళ్చి తాదుల(జేయించి ధనము న్వీకరింపవచ్చు. 

ను. ఈయుగ్దేశముతో నే మనువట్లు గ్రంథమును రచించెను. కాని యంతకంకె 
చేజుఫలము లేదనిభావము. 

శౌ. మనవు ేరములెంచి తత్పరహ' రార్థము ధనమును న్వీకరించుటశే యి 

ట్లుచేయుటకు విడుచుటకును దరముగాని ధరా ర్మముల నిరూపించి చెప్పెను. 

శా, లాలామూ( త పురీష ఘర జలకీ+లాలాత్మి క్ష్ ల్భామలం 

చేలారోంత లుపుట్టనా(డుదురుయోకీగీంద్రుల్ వ వృథాలాపముల్ 

లాలామూ తపురీష ఘర్మ్శ జలకీశలాలాత్తులో 'తొ రే 

పాలు పంకథనసా$6 వేదే దదివ్యాత్సులో 79 

టెం వీ, భామలు= న్లీ)లు, లాలా.. .త్మికల్ -లాలా=చొంగ, మూ(తఫురీవ 

మ.లు, ఘర్తిజల= చెమట, కీలాల=ర కము, ఆరి కులు = దేవాముా. గల 

చారు అంచుల =అనిపల్కుచు, యోగీదల్ = యోగీశ్వరులు రోంతలు= 

కీ)లివిర కి, పుటల =కలుగుటకు, వృథాలాపములు = జుగుప్సాకరములగు 
ఇటీ ఓ... జాలి లు 

పచనములు, ఏలనాడుదురుజ ఎందులకు( బలికెదరు. అనలా నట్టు పలుక రాద 

నుట, వై రాగ్యవంతులయిన యోగులు పెజవారికిం/గూడ చై_రాగ్యము గలిగింప 

వలయునని యెంచి * న్లీలమనోవారాంగ ముల నన్నిటిని జుగుప్సావదనములతో 

శ్రీ లముఖముచొంగ గలదని, స్తనములు మాం సపుముద్దలని, శరీరము మ్యూతఫురీషా 
దులు గలదని” వినువారికి రోంతపుట్టునట్లు క్రీ) లను నిందించిరి. అట్లు చేయుట 

తప్పు. de కానిచో వారినిందింపవచ్చునుకాని తానునువారివ లె నుండ 

నిందింప నేల యని మందుపాదములచే( జెప్పుచున్నాండు. తారు = తాము 

అాలామూ(రఫురీనఘర్శ జలకీలాలాత్తులో ౩ లొలామూ[ తాదిమయనుగు దేవా 
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ములుగలవా రేయెన, తారకే = తా మేకాంబోలును (పాలేయా...త కుల్ -_ 

(పాలేయాంబు = హీమజలము, పటీరపంక = మంచిగంధమ్సు ఘనసారతీ 
దము = పచ్చక పురపుంబొడియు మొనలగువానిచే, దివ్య=మనోవారమగు, 

అత్తులో = శరీరములు గలవారా. అనయా క్రీ) లశరీరము లెట్లో యల్లై యా 

యోగీశ్వరుల శరీరములును లాలాదులు గలవియీ కాని సుగంధ (దవ్య్వము:ల 

"కావు, అట్లుండ వారిని నిందింప నేల యనిభావము. 

శౌ. కీలు మూ(తపురీపాదులగు పూయపదార ములు గలవారని వారి 

యందు రక ప్రుటునర్లు యోగులు పల్కు_చుందురు. ఆ నీ లట్రివారేకాని 

వారునూత మే పటిరాది సుగంధ ద్రవ్యములతో ( గూడిన శరీరములు గలవారు 

"కాంబోలును ? 

వ. పురాణంబుం (బమాణీకరింతు మేని తత్పంేత పా రాశర్యుం 

డు పాండవుల నగరి చాటుకవి. కవులమాటల కేటిపాటి? మ 
త్స ్ రపురాణంబునందు మత్స స్టంబు వ కయంట. రిర్వగ్గంతు 

మతీంబులు సిద్ధాంతీకరింపవచ్చు నే? అది యట్లుండె. 80 

టీ, పురంణంబుక = మతా ్యదులగు నహ్రాదశ పురాణ ములను, (ప్రమా 

-చీకరింతు మేని=|పమాణములని న్వీకరించితి మేని, తత్స జీత = ఆపురాణముల 

శచించినవాండు, పారఠాశ ర్యుండు = వ్యాసుడు, పాండవుల నగరిచాటుకవిం 

పాండవుల పురముగు వా స్పినాపురమందుండి వారికి. (వియంబులు చెప్పెడీకవిం 

శవులమాటలక్షుక్ =కవుల వాక్య నులక, ఏటిపాటి= ఏపాటి పామాణ్యము? అన 

గాం బుకాణముల రచించిన న్యాసుండు నీద శ్రీ) యందు. బుట్టెనవాండు. మతి 

యు వాండు తనసోదరుని భార్యలతోను దానితోను భోగించి సం తానముకన్న 

దున్న)ప ర్తనుండు, పాండవులయొద్దనుండి వారికి (బియమగునట్లు గా వారికి 

శ తువులగు దుఠళ్యోధనాదుల నిందించుచు, వారికి మితుండయిన కృష్ణుని ను 

తించుచు. బరాధీనుుడయి యున్నవాండు. అట్టివ్యానుండు _వాసినఖారతా 

దుణ [సమాణములుకాననిఫవము, మత్స్య ఫురాణంబునందు! , మత్స ర్ట 
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"చేప,వ కయంటజ వెప్పునదంట, తిర్యస్టంతువుల =జ్ఞానరపీతేములగు పశుపత్యోూ 

దుల, మతంబులు, సిద్ధాంతీకరింపవచ్చు నే = స్థిరపటుపవచ్చునా! కూడదనుట, 

కావున బురాణాదులన్నియు నపమాణ యులనిభాపము, 

సీ దిననాథనందనుశ దితొల్సి వికిచిరి 
కరుణలే కెముక లేfరిరి దదీచి 

చా తాళబిలమున + బలి గట్టివై చిరి 

జీమూత వావాను+జీవి వాపీ 

ఆ త్తి పాల్లొనిరి శిశటీ(దునంతటివానిం 

గలగుండు వెట్టిరి క్ట కలశ వార్డి 

దివుట' జక్కుల జేనిగదిననోరు చెసగిరి 

పండు దుల్చిరి కల్పశీపాదపంబు 

శే, నయ్య తెంతకు నేర రశీర్థార్థిజను లు 

పిగినుననులు వట్ట నెశవ్వారితరము 

కీ రి యటు లుండోోవిడు(డు దాకీణ్య మింక 

దారు గల్లినం బదివేలుశత మకు. గలవు. 81 

ట్ర్, అర్థార్థిజనులు= ప్రయోజ నాభిలాషులు, దిన నాథనం దనుతితి = నూర్య పుత్ర 

డయినక ర్లునియొక ్క_చర్త్మ మును, ఒల్బి , విడిచింి=పాజవై చిర్పి పూర్వ మిందుండు 

(బావ్లాణవేమమునం గ ర్లునిసన్ని ౧కే! యతని సనాజకవచకుండలముల నడిగిప్రుచ్చు 

కొని తనకు నతనికియూడ లేకుండంజేసెను. కరుణలేక=దయలేక్క దధీచి=దధిచి 

నుహామునియందున్న, ఎముకలు, ఏర8 = ఏరిక్షొనిరి. పూర్వము పృ( తౌనురునిం 

జంపంబూనియిం[ దాదిసురలు నారాయణోప దేశ మునంబోయి దధీ చిన (వార్థ ంచి 

యతనింజంపి యెముకలు పుచ్చుకొనిరనిఫావము. పాతాళబిలమునక =ఎపాతాళీ 

లోకమునందు, బలికొ, క కట్టి నై చిరి=బంధించిరి. పూర్య మిందాదుల జయిం 

చిన బలోని జయింపం దలంపుతో విష్ణువు వామనమూ ర్తియై బలిని భూమిని యా 
చించి (తివి కమండయి ముళ్లోక ములను బుచ్చికొని పాతాళ మందు (దోచీ 
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బంధీంచెను, అభి గవతకథ యిచ్చట ననుసంధింపంబడియె. జీమాతవా వాను 

జీవి=జీమారవావానుని[ పొణమ'ను పాపిరి = తొలంగించిరి. జీమాలతీ వావాను( 

డనెడి యొకరాకమారుండు పరోపకారళీలుండయి యేకపు త్రగిశోకముచే దుః 

ఖీంచుచున్న యొక నాగాంగనకు సంతసము గలుగునట్లుగా, వానికుమారునికీ 

మాలు దానే గరుడున కాహారమయ్యెను. జీమూతవావానుండు తనంతట 

దానే పరోపకారాస కండుకా౮౫ా గవి దానిమార్చి యాచకులు యాచింపం 

_లాణములు విడిచెనని చెప్పెను. శిధీం దునంతటివానిక్ = శిబిరాజుపంటి చక్షప 

చిని, ఎ త్తింతూంచి, పాల్తానిరి=పంచి పుచ్చికొనిరి అనలా బూర్వము శిబి 

యాగ మొనరించుచుండ(౫గా నతని థర్షటుద్దిని బరీకీంప నిందాగ్నులు శన 

కపోరఠరూపంబుల(దాల్సి శ్వేనంబుచే వెంబడింపంబడుచుం గపోతంబు శివిని 

జేరి శరణుసౌొచ్చిన దానివెంబడినే వచ్చుచున్న జేగ పలుధర ము లుపదేశించి 

దాని యొత్తుమాంగమును నతేనిశేరీరమునుండి తీసీ యాయవలయుననికోరి మాయ 

వేసి యతనినే పుచ్చుకొని ననెడి ఫారతకథ నిందు జేర్చపలయును. కలశే 

అర కాలను [దమును, కలగుండు వెట్టిరి= కల(చివె చిరి. పొాలసందమును 

దజచిరని భావము. తివుటక్ = కాంక్షతో, చుక్క_లెటనిల్ = చంఇదుని, దిన 

నోరు = దినభాగము, మెసణిరి=తినిరి చందు(డు దేవతల కన్న మయ్యెనని 

క్ఞాపము. కల్పపాదపంజు=క ల్పవృక్నమున్కుపండు,డుల్చిరి, కోరినవార[కోర్కు.ల 

నిచ్చెడి కల్పపృశ్షముల ఫలములను రాల్సివై చింసుట- దంతములుడుల్చిరనియు- 

అయ్యలు, అర్థార్థిజనులు, ఎంతకు స చేరరు= ఎంత శేసికృత్యముల నాచరి౭ంప(జాల 

రు.యాచకులు మిక్కిలి ఘోరకృ్ళత్యము లాచరింకం దగినవారని భావము, వీరిమన 

నులు= ఈయాచకులకోర్కు_లుు పట్టక = నెజవేటుటకు, ఎవ్వారితర ము = ఎస్యరికిని 

శక్యముకాదని భ వము, కీ_రి=యశస్సు, అటుల ం డెక్ = ఆరీతీ భా నుండెను 

చానధ ర్మాదులవలనC బెద్దయశ౦బు ౫లుగుననుమాటేకేమి దాని నటుండనిండని 

భాపము, ఇక్, దాక్షీణ్యమును = యాశిక్షలయందు జాలిని విడువుండు= 

విడిచిపెట్టుండు, తారు=తౌము, కల్లినక్ =(బదికినచో , తమకుక, పదివేలు= 

పదివేలలాభములు, కలవు, యాచకులు పచ్చి దీనాతిదీనముగా యాచించినను 
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వారియందు జాలిగల్లి యడిగికకోరిక లీయంబూనకుండు. దానివలన. గీ ర్రివచ్చు 

నని మోరనుకొనుచుందురు కాని కీ ర్షినూట లటులుండంగా సమ _స్త(శేయస్సుల 

సంపాదింపంజాలిన దేవాము నళించుచున్నది. తౌము (బతికియున్న వేవిధముల 

గ్ ర్రిసంపాదించుకొనపచ్చును. యాచకుల6 గోర్కుులనుమా తము దీర్చ సమక ట్ర 

కుందు. అబు పూనినచో యాచకులు మోకు. (బాణాపాయక రములగు నాపద 

లను గన్తింపక మానరు. "కావున దానముల జేయుటమాను(డని భౌపము, దానము 

క_ర్రవ్యమని ఇప్పెడిపురాణములే దానము చేయువారి కపాయమలు తప్పక 

మూడకమూానపని చెప్పుచున్న వి కాన మాయీమాటలకును బు రాణములే (ప్రమాణ 

ములు- ఇంతియకాక దానముచేనిన వారిల కీ పోవుచున్న ది; చేయనివారియొద్ద 

స్థిరముగా వ_ర్జించుచున్నది. కావున నేవిధ మాలోచించినను దానాదుల నొ"న 

ర్చుటపలన నప్ప మేకాన లాభములేదని తాత్పర్యము. 

తే. శాంతమతి. గానుకత మాని $ స_ప్తతేంతు 
దీక్ష గై కొన్నవారలశ తెజింగు లెస్స 

స్వర్గమున కేగి రంభాదిశేవారసతుల 

కుచభరంబులవై (వాలంేగోర నేని, 89 

టీ. కాముకతక- = విషయానురాగిత్వము, మాని= విడిచి శాంతమతిక = 

విషయములనుండి మరలినచి త్తముతో, స ప్తతంతుదీక్షక్ = యజ్ఞ దీక్షను కై 

కొన్న వారల తెజు6 గు=న్వీకరించిన వారియొక్క ప్రవ ర్హనము, లెస్స=యు క్షమా 

నుండును, ఏమిచేసినచో యు _క్తముగానుండును స్పర్గమునకుల్ అ స్వర్గలోక 

మునకు, ఏంగి=ఐ వెల్లి, రంభాది....పెళ _-రంభాది=రంభ మొదలగు, వారసతు 

లజభోగ న్లీ) లయొక్క_, కుచభరంబుల్నపెక్ =న్థూలములయిన _స్తనములమింద, 

(వాలక్ =పడుటకు, అనలా రంభాదుల _స్తనముల నాలింగసము చేసికొనుటకు 

కోర శేనికొ = అ ే క్షీంపకపోయినచో ,మరణానంతరమందు స్వర్షమునుజేరిర భో 

సంభోగము నపేక్షీంపనిచో య్యా దీక్ష కైకొన్న వారి (ప్రవర్తనము లెస్సగా శే 

యుండును. కాని యట్లు జరుపలేదు. ఏమన లోకములో పంచక 'బొవ్యాణుణి 
ర్ర్ 
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శాం తాత్తులవ లెను, నిప్కా-ములవలెను గానవచ్చుచు, నెక్కు_వధ నము వ్యయ 

ముచేసీ చూచువారి కచ్చెరువు గలుగునట్టు (బవాచర్యాదికమును జూఫుచు నా 

త్మనుపంచించి, యాగము చేయుచున్నారు. వారు నిజముగా6 గాముకత విడు 

వనివాశే. మరణానంతరమందు రంభాసంభోగమునుగోరి వ ర్రించువారు నిషా 

ము లెట్టగుదురు. సామాన్యజనులు యావజ్లీవముమ్నాతేము కాముకులై యుల 

దురు. కాని యాగ మొనర్చినవారు మరణానంతరముకూడ(ం గాముకు లగచు 

న్నారు కావున వారు సామాన్యులక ౦ లుం దక్కు. పవారనిభావము. 

తే. ఆహవం౦ంబున మృతు లయినశేయట్టివీరు 

లమకలోకంబునకు. బోదుశరనుట గల్ల 

నిజకుయెని దె దై త్యారిచే $. నిహతిం బొంది 

యతనితో విగహింపశే $ యనురు లచట. 88 

ట్ర్, ఆవాసంబునక్ =యుద్ధమునందు, మృతులు = చచ్చినవారలు, అయిన 

యట్టి వీరులు = అయిన యోధులు, అమరలోకంబునకుక్ = స్వర్గలోక మునకు, పో 

దురు, అనుట, కల్ల =అసత్యము, * అనయా రణాదపలాయనాత్న ప్రర్షో * అని 

ఇప్పంబడినవిధముగా సంగరమున6౬ జచ్చినవారందణు స్వగ్షము చేరుదురనుట 

యసత్యము. వారికి రణమందు( (బాణ త్యాగ ముత క్క దక్కి_న ఫలము వే 

టోొండు లేదనిఖాపము. నిజమయేని=ఆవాక్యము సత్య మేధమెనచో, అసురులు= 

హీరణ్యక శివుడు మొదలగు రక్క_సులు, దై త్యారిచే౯, నివాతి౯్ = చావును, 

పొందక =పొందంగా, అటల్ =అస్వర్గమందు, అతనితో =ఆవిష్టువుతో, 
విగహింపరశే = పోరాడుచుండ రా, మిమతమందు యుద్ధమునం జచ్చినవీరులు 

స్వర్ణమున సుఖము లనుభవించుచున్నారినికదా ! చెప్పుచున్నారు. అట్లయి 

నచో, “యయంవాపి సృరక భావి” మనెడి యభియుకో కి పకారమున మరణ 

శాలమం బేభావమును స్మరించుకొందురో యనంతేరముందు దానినేకడా పాం 

దుదురని చెప్పంబడియుం డెం గాన యుద్దమందు వారిచే సంవారింపంబడిన 

*కుసులు వారివై రమునే మనమందుంచికొని చచ్చి యాపల శావారి వె రమునే 

పొంది స్వర్ణములోంగాడ హరితో. బోరాండవలయును. కాని యట్లు పోరాడు 
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చున్నట్లు చెప్పంబడలేదు. కాన యది య్యపమాణమనియే 'తెలియందగినదని 

భావము. 

తౌ. యుద్ధ మందు. జచ్చినవీరులు స స్పర్ష రము చొత్తురన న్నచో వారికే జచ్చిన 

పారణ్యాశాదులు స్వర్ణమున వారితో. బోట్లాడుచుండవలె. అట్లు చేయుచు 

న్నట్లు లేపురాణములం చెప్పలేదు; కావున నదియెంతయు న(పమాణమని 

నమ్ముండు, 

క, అక్షచరణుండు చెప్పిన 

మోతుములు శిలాస్వరూపశేములు వనికి. గాం 

(బేచూవంతులు దచ్భా 

సాంతురములు చదువ నేల శ యతిబాలికు లె. 84 

టీ. అక్షచరణుండు= కాలియందు చేతముగల గాతము(డు, చెప్పిన మోక్ష 

ములు=వచించిన ము కుల్తు, శిలాస్వరూపములు=పాషపాణస్పరూపములు, అలా 

గౌతముండు న్యాయశా స్తమున “* తదత్యంత విమోమో౭పవర్షః ” అను నివి 

కొన్నింటిచే సమ స్త విశేషగుణనులు లేకపోవుటయే ము _కియనియు ము కుడు 

పాషాణమువలె నుండుననియు( [బతిపాదించె ననిభావము, వీనికిణగాక్ = ఇట్టి 

శిలాస్వరాూపము క్లికె, (సేషా పంతులు = బుద్ధిమంతులగు మిరు, అతి'చాలిశు తె = 

మిక్కి_లీ యవి వేకులరె ) లేచా సా )శరములు= ఆగత ము చేసిన న్యాయశాస్త 9 

ఫు వచనములు చదువ నేలజచదువుటవలన నేమి (పరోజనము. జ్ఞానవంతు 

లయినవారికి శిలాస్వరూపము క్షి గల్టువని చెప్పిన గాతముడు గౌతముండే, గె 

తమ= =వృనభ గ్రోష్టులో అనలా జ్ఞానీ వానమగు పశువువంటివాం డని తెలియ 

దగినది. జ్ఞైనహీనుం డగునాగెాతము(డు చెప్పినను = నసంకం లగుమిరును 

మోహితులై యాతని శా స్తయును జదువుచున్నారు. దానివలన మోకు సుంతే 
నియు ఫలములేదని భావము. 

తౌ. గెౌరము(డు ము కులు శిలాస్వరూపములని చెప్పెను. క్టైూనవంతులకట్టి 

ము క్తి చెప్పుట "తెలి ఏిమాలినపని బుద్ధిమంతులయ్యు మిరది “తెలిసికానక వాని 
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కం బుద్ధిహీనరతో నాళా స్త్రిమును జదువుచున్నారు. దానివలన నేమియు 
లాభములేదు. 

ఆ, దె న్యమునకుం (దోవ శే దలంప నస్పైన్యంబు 
ర్ూ జ 

కువ్షీవంచనంబు + కుడు పుకుగుట 

బుద్ధి యెనయట్ల శ భోగింప నేర్సుట 

సారమైన బోధి $ సత్త (మతము, కిర్ర్ 
Qa. వావి 

టీ. తలప =అలోచింపలా, అ ్రైన్యంబు=దొంగ తే నము చేయకపోవుట, 

గుట=మానుట్క, కుక్ష్నీవంచనంబు= కడుపును పంచించుటరయె, బుద్ధియైనయట్ల=మ 

నంబున కింపయినటు, భోగింప నేర్చుట=అనుభ వింపగలుగుట్క సారము=| శేవ 
య © 

మైనది, ఐనబోధి స త్తృమతము= అయినట్టి (బౌద్ద) (పాజ్ఞులమతిము, చోరత్వ 

ముకూడదనియు, నుపవాసాదులు చేయవలయుననియు జెప్పుచుందురు కాని 
దొంగతనము చేసి ధనమార్డి ంపనిచో దారిద్య మెప్పుడును బోదు, ఆపవాసా 

దులను జేయుట కుక్నీనివంచించుటయే, "కావ సృృత్వాదులందుం జెప్ప 

బడిన నిపేధములను బరిత్యజించి సర్వసుఖ కారణమయిన న్వేచ్చాసంచార 

మునే యవలంబింపుండని భావము. 

తా. మోధర్శ శా స్త) ములందు6 జెప్పినవిధమున దొంగతనము చేయనిచో 

ేదతనము తొలంగదు. ఉపవాసములు చేయుట కుక్షీని మోసపుచ్చుటయె, 

కావున మోమతేములు నుంచివికావు. యేస్త ముగావ ర్షించి సుఖము లనుభ విం 

చుట (పాజ్డి లమతము. 
బా 

తే. [కోధనులు దార పరుల కశ కోధళిక్ష 
చేయుచుందురు క పటవీసిష్పమునులు 
దారు నిర్లనులై యుండి $ ధాతు వాద 

మొకరికిం జెప్పు వి పలంీభకులు నాల. 86 
టీ. కపట = కపటముచే, పసిస్ట మునులు = గొప్పమునులవలె నటించువారు, 
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తారు=శామె, కోధనులు=అకారణ- కోపముగలవారు, పరులకుక్ = ఇతరులకు, 

అ(కోధళిక్ష=(కోధ మన్నివిధముల చేతను బరిత్య జనీయ మయినదనియు, నట్లు 

పర్తింపపలయు న నెడిశిక్షనుు చేయుచుండుదురు. దూర్వాసోముఖు లయినమునులు 

మహాకోపవంతులయినను వారికోపము నడ(గంచుకొనక సరులకులోగోపము చెడ్డది, 

విడువవలయు *” నని బోధించుచుందురు. తమకోప మడంచుకొనకుండం బరుల 

కుపదేశించుట 'తెలివిమాలినపనియని భావము. ఎవరివబెననలా, తారు, నిర్ధనుల్రై 

=లీద లై, ఉండి, ధాతువాదము=లోవాములు కొన్ని వస్తు సంయోగమువలన వెం 

డిబంగారులగునని, ఒకరికిక = పెఆివానికి, చెప్పువి పలంభకులు వో లెక =ఉపదే 

శించు వంచకుల చందంబున, అని వెనుక న్వయము. లోకమున గొందజు వంచకులు 

పరులవలన (దవ్యము లాగవలెనని యెంచి * నేను ధాతువుల రిపుమి(తే భావము 

నెటుంగుదు ధాతువులకు సంయోగము గల్లించి సువర్హాదికమును జేయంయగలను, 

నీవు నాకు గొంచెము ధనమిత్తువేని నీకావిద్య నుపదేశించెద ” నని చెప్పి వాని 

వంచించి ధనములాగుచుందురు. అట్టి వంచకులప'లె మునులును దాము (కోధము 

విడువేరరు కాని కోపరుత్యజనీయమని పెఅనారి కుపదేశించుచుందురు.. అది 

యయు కమనిభావము. “* స్వయంతీర్ణ ౪ పరాంస్తారయే త్త “న్నట్లు బుద్ధిమంతు 

లె నవో6 దమ దారిద్యగము ముందు. దొలంగించుకొని పరుల దారిద్య)) మును 
దొలంగింప6 (బయత్నింపవలె. అట్లుకాక తాము పేదవానై యుండి పరుల 

కటుపదేశించుట యోజింపం బరుల వంచించి ధనములాగుటకే వారటు చేయు 

చున్నారని -తెలియందగినది. జ్జ 

చే, కలవు విధ్యర్థ మం(త్రభాశీగములు మూండు 
(శుతుల, నామూంటియందు మోాశమతికి నెక్క 

కర వాదాంశ మఖిలంబు $ నన్ఫతే మయ్యె 

నట్ల యగుంగాణ మం(తవిశ ధ్యంశ ములును.”” 87 

టీ. (శుతులక్ = వేనములందు , మూడు, వి ధ్యర్థ మంత్రే భాగములు = విధిభా 

గము, వష మంత్రభాగమ్బు ననునవి, కలవి. అనలా (శుతులు విధి 

భాగ మనియు నర్భభాగ మనియు, మంతభాగ మనియు నేర్పఆంపంబడినవి, 
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ఆమూంటియందుక్ = ఆమూండుఫాగములందును;, మోమతికీక్, ఎక్కొ_క=మో 

మననునకుల గూర్చక, ఆర వొదారశము అఖిలంబు=అర్థ్ వాదభాగ మంతయు, 

అన్ఫతమయ్యొక = ఆసత్యములయ్యొ , మంత్రవి ధ్యంశ ములు= మం(త ఖగ విధిభాగ 

ములున్యు అట నంగా క =కయర ఖాగముపలె నసత్యమయులగు గాక, ఓ చావ్మణు 

లారా! మీరు వేదములను మూడుఫాగములుగా విభజించికొని చదువుచు, వా 

నిని జక్కంగ నేర్చికొని యా మూండుభెగములలోను నర్భ వాదభాగ మనృతమని 

చెప్పుచున్నారు. తక్కిన విధిభాగమం[త భాగములను సత్యెయులనుచున్నారు. 

మూడును [బమాణములయిన6 -గావలయును లేక యసత్య ములయిన( గావలయు. 

ఆంతియ కాని కొంత సత్యమనియు౯ గొంతయసత్యమనియు. జెప్పి యర్థజరతీయ 
న్యాయ మ్మాశయింపరాదని భాపము. 

తా, విధిమం_తౌర్థభ "గ ముల మూడింటిలోను నర్థవాదాంశ మస సత్యమని 

మో 'కేతట్టుచున్నది.దానివ లె. దక్కి నభాగములును నసత్యములని నిశ్చయింపుండు. 

వ. అని యీ[ పకారంబు వాచాొటులె టిట్టిభంబులునుంబో లె. 

గర్జకంటకంబులై న దుర్వర్శనంబుల వేదంబు (పమాణంబు 

గాదనియును, సాగమంబుల నగడు సేసియు, ధర్మ ౦బుల మ 

న్. ౦బులుచ్చివోనాడియు., బురాణంబుల (శాణతు సెజచియు 

నిలిహాసంబుల నపహసించియు, జన్నంబుల జిన్న వుచ్చియు, 
మం(తేపారాయణం౦బులం దృణీక రించియు, :నూనుళంబులం 

గలంచియు, గలికి. గాతూవాలంబును, జె జైనులకు సమానం 

బును, కాకలు నుద్ధతియును, జా ర్వాకులకు నిర్వ లేయు, 

లోకాయతుల తు త్సేకీంబును, బావండులకుం జెవులపండు 

వును, గాపాలికుల కుపకారంబునుం గా. గై వారంబు సేయు 

పాఠకులంగనుంగొని శ కుండు స కోధుండును, వరుణుం డరు 

ణలోచనుండును, నగ్ని యుద్విగ్నమానసుండును, గృ తాం 

తుం డత్గంతరోముండును నై యయ్యాశాపతులు నలువురు 
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నలిక్కు_ మొగంబె యోదురాత్తులారా “ఏమి? దుర్భాషణం 
ద a = | 

బులాజెదరు! దంభోళిధా'రాసంరంభ ౦బును బ్రాశ్ట వల్లీ సము 

లాసంబును, సముజ ఏలజాగలాక రాళతేయు నుదండగ దా 
య జ్ర 6 ఫ్ర 

డనంబును, నెటుంగశే ? ఏలపేలెదరు ? పుత్రకామేస్ట 

శ్వేన కా రీరీ పముఖంబులగు మఖంబులు దృష్ట ఫలంబు లగుట 

గన్నులంగాన శే? ఆవేశంబున గ యూ కాడారు లపేవీంచు 

భూతంబులం జూచి పుణ్యఫలంబులు దెలియరా బేసి అంగా 

రపవేశంబుల ేహంబులు వ్రైక్కకుండుట, న్మేతోత్సాట 
నంబున( గన్నులు వచ్చుట యాదిగాగలవి శేషంబుల దేవతా 

(పభానంబులు భావింపందగ చే ? ఇవ్విధంబునం (బల్లద౦బు 

లాడెదరు గాన మిమ్ము నాలుకలు గోయక సెలవులు | వీల్పక 

(పాణంబులం గొనక యెట్లు సె రింపవచ్చు?” ననిన భయం 

బంది యవ్వందిజనంబులు బృందా రకులకు నమస్కరించి 

యికీనిరి, 88 
య 

టీ. అని ఈ(పకారంబు= పైని పర్శించినవిధ మున వాచాటులై =కుత్సితి భా 

వణములు పలుకుచున్న వారె, టేట్టి భంబులునుంబో లెక = తీతువు పీట్రలవలి, 

కర్గ క ౦టకంబులు= చెవులకు నుండ్లప లె( దా(కునవి, వనదుర్యర్భ నంబులు = అయి 

నట్ చెడుస్తోరీములు, వేదంబు, (పమాణంబు, కాకనియును ఆగమంబులక్ = 

శా స్థ)ములను, అగడుసేనియు=నిందించియు, ధర్శంబుల మర్శంబులు = ధర్మ 

ఖా స్త్రరహాస్యములను, ఉచ్చిపో నాడి యు౯ = వెడునట్లు పలికయు, అనగా 

"నెప్వరును ధర్మశాస్త మునకు సుముఖులు కాకుండునంతటి రోంతనుకల్లించియు 

నని భావము. పురాణంబుల (తౌణలు= పురాణముల శ కలను, చెజచియు, ఇతి 

హోసంబులక్ =భారతా దీతిహాస్మ గంథంబులను, ఆపవానీంచియుక్ = గోలిచేసి 

యు, జన్నంబులక = యాగములను, చిన్న పుచ్చియుజతిరస్కరించియు, మం 

(తపారాయణంబులక్ = మం(తో పాసనములను, తృణీకరించియుక్, యామ 
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ల్లో భంబులక్ = యామళమత ములను కొలంచియుక = చెళిచియు, క లికిక =కలిపు 

షుళక్క కొతూవాలంబును=వేడుకయు, జై నులకుళ౯ =జై. నమతస్థులకును, సనా 

నంబుశు= గొారవంబుమ, బౌద్దులకుక్ స్ ఉద్ద తియు౯ = అతిశయ మును, చార్య 

కులకు = చార్వాక మతస్థులకు, నిర్వ ఎ తియు౯ =ఆనంద మును, లోకాయతుల 

కక్ =లో కాయత నుకేస్టులకు, ఆ త్వేకంబుకు=గర్భంబును, పాషండులకుక్. = 

వవులపందువులునుు, కాపాలికులకు, ఉప కారంబునుంగాక్ =ఉపకారమగునట్లు 

గాను కై వారంబు=స్తోత ము, చేయుపాఠకులక్ = చేయునట్టి కలిపందిజనంబువు, 

కనుంగొని=చూచి, శకుండు= ఇం దుండు, స్యకోధుండును=| కోధ ముగలవా. 

డును, నరుణుండు, అరుణలో సనుండును= ఎజ్రని చేతే ములుగ లవా(డును, ఆగ్ని, 

ఊద్విగ్నమాననుండును = ఊఉ దేకించుచున్న చి త్తీముగలవాండును, కృ తాంతుం 

డు=యముండు, అక్యంత రో షుండును = అధిక కోపముగలవాలకును, మో అయ్యా 

శాపతులు, నల్వురు =ఆదిక్పతులు నలువురును, నల్లి క్కు. మొగం బై =నలు వై పుల 

దిరిగి, ఓదురాత్సులారా, ఏమిదు ర్భాషణంబులు = ఎటుపంటి చడుమాటలు, 

ఆడెదరు = ఆడుచున్నారు, దంభోళిధారాసంరంభ మను = షృజాయుథ పు 

టంచులయొక్ళ_ యతిశయయమునుు, పాశవల్నీసముల్లా సంబును=లతేపంకకి పాశము 

యుక్కొ_ పెంపును సముజ్జ పల జ్వాలాక రాళ త యు=అగ్ని హో గుని మంటల 

యొక్క భయంక రత్వమున్సు ఉద్రండగ దా శాడనంబును=భ యంకరమగు యను 

దండముయొక్క_ దెబ్బను ఎజుంగక = తెలి?కొనక ? ఏల, _పేలెదరు = వద 

రుమున్నారు, పుత్ర)... ముఖంబులు--ఫు ల్తీ) కా మేర్టి=పు త్ల)కా మేష్టియు? 

"శ్యనళారీరీ = శ్యేన గారీరియాగ ము, ఆది= మొదలయిన, (సము'ఖంబులు=(శేష్ట 

ములు, అగుమఖంబులు= అయిన టి గయయాగములు, దృష్ట ఫలంబులు = కానవచ్చుచు 

న్న ఫంములుగలవి, అగుట, కన్నులక్, శానరే-చూడలేజా ? ఆవేశంబు 

నక =ఒకని నా వేళఠిచుటపలన, గయా శాగ్ధ్గాదులు=గయ్మా శాద్ధము మొదలగు 

నవి, అపేక్షీంచు భూతంబులక్ =కోరుచున్న భూతములను, చూచి, పుణ్యఫ 

లంబు, తెలియక , రాదే! తెలినికొనం౧హదదా! అంగార (పవేశంబులక్ =నిప్పు 

కలలో. (బవేళశించుటవలన, దేవాంబులు = శరీరములు, పొక్కొ_క్, ఉండుట 
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యుE = పొక్కు లెక్కు_కిపోన్రటయు, నతో త్పాటనంబునక్ = నే తము లూ 

డివచ్చినప్పటికి, కన్నులు, వచ్చుట=మరల సంభవించుటయు, ఆదిగా౮గల విశే 

షంబులు= మొదలయిన గొప్పకార్యములు, దేవత్మాపభావంబులు= దేవతాసామ 

ర్థ స్రమువలనం గల్లీనవి, ఆని, భ"వింపక్, తగదే=భ "వింపపలదా ? ఇవ్విధంబు 

నడ = ఈ[(పకారను'గా, (పల్ల దంబులు= విరుద్ధ వాక్యములు, అడెదరు=పలుకు 

చున్నారు, కాన, మిళ్ళుక్ , నాలుకలు, కోయక, సెలవులు=మర్శ స్థానములు 

(దీల్పక = చీల్పకుండా, (పాణంబులక్ , కొనక, ఎట్టు, సెరింపక , వచ్చు, ' 

అనిన =భయంబు, అంది, అష్యాందిజనంబులు = క లియొక్క స్లో తపాఠకులు, 

బృం దారకులకుక్ = దేవకేలకు, నమస్కరించి, ఇట్లు = అనిరి. 

వు. బలభిదషహ్నీ యమ (పచేతసులకు౯ా $(బవాయు, వే మెల్ల నుం 

గలిభూపాలుని యొదిపాఠకుల మి కె వారదుర్భాషణం 

బులకుం గానియత౦డు మెచ్చండుదయా 4 బుద్దిం బరాధీనవృ 

త్తులనీ పేదల మను. గావందగు నీశే దోహూంబు లేకుండంగన్, 

టి. బల... చేతసులకుక్ __బలఖిత్ = బలొసురుని. జంపీనవానిక్రి అనలా దే 

వేందునకనుట, వహ్ని = అన్ని హో(తునకును, యమ =యమునకును, (పచేతసు 

లకుక =వరుణ దేవునకును, (బహాయువు=(బహ్మకు6గల్లినంత యాయువు గలుగు లా 

క్క ఏము, ఎల్లనుక్ = మేమందఆమును, కలిభూపాలునియొద్ది పాఠకులము= కలి 

రాజునొద్దనుం జెడి సందులము, ఈ కై వారదు ర్భామణంబులకుక్ =వందులస్తోత 

రూపములగు నీచెడుభాషణ ములకు, కాని అతండు=ఆకల్కి మెచ్చండు= సమ్మతిం 

పండు, దయా బుద్ధిః =కృపామయమయిన బుద్ధితో, ప రాధీనవృత్తులము=పరుల 

కధీనమగు జీవనోపాధిగలవారమును, ఈపేదలకొ, మమ్మున్ = నిజు పేదలగు 

మమ్మును, ఈ దదోవాంబు=మా చేసిన యపరాధము, లేకుండలక్ = లేకుండనుండు 

నట్లు-అనలగా నిట్లుపరాధీనత చేంగాని మాకు బుద్ధిపుట్టి నుతింపలేదు, కానయిది 

మారాజు ననవలయును-గాని మమ్మనవలసిన పనిలేదని భావము. కావక్ తగుక్ = 

చేయవలయును. 
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కా. ఓయిం[చా! ఓఉయన్నిహో, తా! ఓయమా ? ఓపరుణా ! మోకుబవ్మా 

కున్నంత యాయువుగల్లుగాక మేము కలిరాజుపందులము. మేమిట్లు దుర్భా 

ణంబులు పలుకక పోయినచో నతడు మ్మ మెచ్చండు. అతని సంతువ్షీకయి 

శేయుచుంటిమికాని వేటుకాదు. పరాధీనుల మగుమమ్ము దయార్ష్ర్రువృాదయు 

లయి సంరకశ్షింపుండు. 

సీ, వందిజాశులము మూ + వాచాటతాటోప 

మునకు నల్లకు మయ్య శ యనిమిపే.౦[ద 

యనపరాధులము మా శ యందు నక్క_టిక౦బు 

పాటింపునుయ్య కృ వీట జన్మ 

పరతం(తులము నా య $ బద్ధ వాక్య ములకు 

దప్పుపట్టకుమయ్య శ ధర్మరాజ 

యాశార్థులము మా యగీహంకృతిస్ఫుర ణకు 

నెరసు లేరకుముయ్య $ వరుణ దేవ 

"తే. ఛభయముంగొాందుము నిరాత $ పాతమునకుం 

దల6(కుదుము భీషణోల్కా (పశ దాహామునకు( 

జంచలింతుము పటుదండ 4 చండిములకు. 

బగులుదుము పాళనల్లరీ శ బంధములకు. 9౧ 

టీ. అనిమిషేం[దా=ఓదేవేం దా, పందిజాతులము=వందిజాతికింజేరిన వారము, 

మావాచాట తాటోపమునకుక్  =మాబహుభాపి.త్వముయొక్క_ యతిశయమునకు, 

అల్లకుము, అయ్య=కోపింపవలదు “ఒయిం చా! మేము ప్రభువున కింపగునట్లు ను 

తించియతేని దయను సంపాదించి జీవించెడి వందులము, అట్టి మామీద గోపిం 

చుట సముచితమగాదని భౌవము. కృపీటజన్మ=ఒయన్ని హోతా, అనపరాధు 

లము=అపరాధము లేనివారముమాయందుక , ఆక్క_టికంబుక =దయను పా 

టింప్రుము ఆయ్య=ఉంపుయు, ఓయన్ని, మే మేమియు నేరముచేయనివారము, 

చిత్తు అయి యుంకు(డు. ధర్మరాజ = ఓయముండా, 
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పళఠతంతులముజపరులకధీవమగు జీపనోపాధిగలవారము, మాయబద్ధ వాక్యముల 

కుక్ =అసందర్భములగు మావాక్యములకు తప్పు, పట్టకుమయ్య= నేరమెంచవద్దు. 

వరుణ జేప, ఆశాద్ధలము= ప్రభువు నపేక్షగలవారము, మాయవాంకృతి స్ఫురణ 

కుక్ = మాయొక్క. యతాంకారాతిశయమునకు, నెరసులు=తప్పులు, ఏరకుమ 

య్య=ఎంచవద్దు, నిర్భాతెపాతమునకుల =నీష జాయుధ పు దెబ్బకు, భయమునొం 

దుము=భయపడుదుము, ఖీ షణోల్కా-(పదావామునకుక్ =భయంకరమైన, కు 

నిప్పుల దహీంచుటకు, తలంకుదుము=భయపడుచున్నాకు, పటుదండచండిమ 

లకుక = సమర్గమగు యమదండముయొక్క_ తీవతలకు, చంచలింతుయు=వడ(కు 

చున్నారము. పాకవల్లరీబంధ ములకు =లతపంటిపాశ ముయొక్క_ బంధనము 

నకు, పగులుదుము=వ్రయ్యలగుదుము, 

తౌ. ఓయిందా ! మేముసో _తపాఠకులము. మాబహుభాషి త్వమునకుం గో 

వింపవలదు. నీవ జపాతిమున కప్పుడును భయము నొందుచుందుము. ఓయగ్ని 

సోళో, తా! మేము నేరములేని వారను. మాయందు దయయుంపుము, లేక కో 

వించినచో నీయస్నిజ్వాల థోర్వంజాలము. ఓధర రాజా! మేఘముపరాధీనులము. 

మాయసందర్భ వచనములందు నేరము లెందకుము. నీ ఏ 'ఫైంచి క్రోవ్సీం-చచితి వేని 

తీ.వమగు నీదండమునకు భయపడుదున్నాము. ఓపరుణదేవా ! మేము (పభు 

దయను జెందునట్లు పొగడుచున్నాము. మేమెంతమా[తము గర్వించి యట్లు చేయ 

లేదు. కావున మా నేరములెంచి కోపీంపకుము, అట్లయిన నీపాశ బంధ నములకు( 

బగిలిపోవుదు ము. 

వ.. అనియంజలీ పుటంబులు లలాటంబున ఘటియంచి యచ్చా 

టుకారులు, గై వారం౦ంబు లుకిగియూరకుం౦డి రనంత రంబ. 

ఆ. గగనమండలమునం శ గాలాయసపుంచేర 

మాలకాకిపడగ 4 తూలియాడ 

ద్వాపరంబుందాను $ దన్శధ్యవర్శి మె 

వచ్చువాని నీల $ వర్గ చేవ. 92 
లం 
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టీ. గగనమండలమునక్ = ఆక సమునందు, కాలాయసపుంబేరక = ఇనుపరథ 

మునందు, మాలకాకిపడగ = మాలకాక్చే( జిహ్నీత మయినధ్వజము తూలి 
ఆడ౯ =ఆడుచుండ గా, ద్యాపరంబును= ద్వాపర పురుషు పనితో, తాను=ఆకలిపు 

రుషుండు, తేన ధ్యవ రియై = ఆర థమధ్య మున గూర్చుండి, వచ్చువానిక =వచ్చు 

చున్న ట్రివానిని, నీలపర్గ దేహుల =నల్లనిదేవాచ్చాయగ ల వానిని అని నుందుపద్య 

ముతోనన్వయము. ఇటనా త్తార్ధంబగు “తాను” అనుపదము (ప్రయు క్షమగుటచే 
మాపక [కియలకుంబో లె విశేషణంబులకుం గూడ  నేకపదనంబు వచ్చుననుట 

కిది యొక నినర్శనమని యెబుంగునడి. 

తౌ. ఆకాశమున శాలాయసముతో. జేయంబడిన రథమునందు మాలశకాకి 

పడగ చలించి యాడుచుండగా6. చ్వాపరునితోం గూడనందు. గూర్చుండి 

నల్లనిదేవాముతో నొప్పుచువచ్చుచున్న కలిపురుషుని దేవతలు చూచిరని 

ముందు పవ్యంబుతో నన్వయము. 

నీ కజకులై వెరింగిన * కుజు వెం డుకలతోడ 
బట్టయాదలం గావి 4 పాగ యమగ 

నిగిడి పూజేకుటౌాశేగుగం గ త్తిరించిన 

గడ్డంబుకొనజొమ్ము శగమ్లరింప 

బండికం దెనతోడం $ (బనీవేచ్చుమో చాయ 
నీలిపచ్చడముతో శ మేలవింప 

నవర క్ర చందనకీ( దవకల్సితం బై న 
నూత్న(తిపుం(డంబు $ నొసల నొప్పు 

తే. గోరమోసలు మిడి. గుడ్డు శ కులుచపొడవు 
డొప్పశచెనులును గొగ్గిపంశేడులును గలిగి 

PI డై వచ్చు $ చున్నవానిం 
గలిమహారాజుం గనిరి దిశ క్పాలవరులు, 98 

టీ. కఆకులె =కర్క_శేయులై , ెరింగినకుజు వెం డుకలతోడక్ = పెరింగినపా 
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ట్రివెండుకలతో ౦గాడ, బట్టరురాదలక =రోమరహితనుగు తలయందు, కావి 

పాగజఎజ్జనిపాగు అమరక్ =ఒప్పుచుండంగా, నిగిడి, పూ టకు= పువ్వుకు 

వలె బాగుగక్ , కత్తిరించిన గడ్డంబు, కొనటొ "రు=లోొముగొనయందు, కమ్మ 

రింపక'=మూయు చుండగా, బండికందెనతోడ౯ =బండియికుసుననుండు మనీ 

తో, ప్రతివచ్చుమైచాయ=సాటివచ్చు శరీర కాంతి, నీలిపచ్చడముతోక౯ =నల్లని 
చెప స్త్రముతో, మేళవింపక్ =కలియుచుండంగా, నవ... కల్పితంబు--నపర క 
చందనజ([కొ త్రయెణ చందనముయొక్క_, (దప=రసఘుచే, కల్పితంబు = సీద్దయు 

జాలి అ @ 

చేయంబడినది,ఐన , నూత్న (తీ పుండంబు=బూది మొదలగు వాని లేఖలు, నొసలక్ = 

నుదుటిభా గ మునందు, ఒప్పక్ =(పకాళించుచుండం౫ా, కోరమిసలు= పద్దమి 

సములును, మిడి, గుడ్డు= ముందునకులికిన న్మేతములును, కుణిచపొడవు= పొట్లిరూ 
౧౧ లు 

పము, డో "ప్ప చెవులును =దొ న్నెలవలె నున్న చెవులు, గొగ్గిపండులును= పంక రగా 

నున్న సలుచఛాలున్సు కలిగి, ఉన్న మద్లీ9వుడై=కంఠమె త్తినవాండయి, పచ్చుచు 

న్నవానిక , కలిమహారాజుక్ , దిక్సాలవరులు, కనిరి= చూచిరి. 

తా. ఇం(దాది దిక్సాలకులు, కజకుకుణుచ వెం డుక లచ్చటచ్చటంగల బట్ట 

తలపె నెజని పాగ తాల్చి, క తిరింపు గఢ ముజొమునందు వ్యాపింపలా బండి 
ఈ... ల్ అంటి యె — 

యిరుసుమసీవంటి శరీరము సె నీలిపచ్చడము కప్పుకొని ర క్షదందన [ద్రవము 

తో మేళవించి యమర్చిన (తిపుండము ఫాలమున నతిశీయింపం౫ా( గోరమిస 

ములును మిడి గుడ్డును, పొట్టికడుపును దొప్ప చెవులును గొగ్లిరపండ్లును వింత ఫు 

ట్రించుచుండ( గంధ మె తీచుక్కొ_లు చూచుచు వచ్చిన కలిపురుషుని జూాచిరి. 

ర్, హేలాబృందారకు( డగు 

నాలనయుగ రాజు గాంచి నశీయనాంబుజముల్ 

(వాలిచిరి నిర్ణ రేయ్యదులు 

మూలని. గను-గొన్నయు త్ర మద్విజుల్మకియన్ , 94 
~~ 

టీ. పౌలాబ్బందారకండు = తిరస్మా_రపు చేవత్క అనంగా నందణిను 

దిఠస్క_రించువా డని భావము. అణ నాలనయుగరాజుక = అయినట్టి కలి 
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యుగమున కధిపతియగుకలిని కాంచి, నిర్ణలేర్యదులు=ఐ ఇంచాదులు, మాలనిక్ = 

చండాలుని, కనుంగొన్నయు త్త మద్విజుల కీయ ఇ చూచినటి యు ర్త మ(శాహ్హా 

ణులచందంబున, నయనాంబుజముల్ = న్మేతపద్మ ములన్కు (వాల్చిరి అనలా 

జాడ లేక పోయిరని యర్థ్ ము. 

శే, (పాఢ గురుకో పరీ ధానీలీథు( డయిన 

యా(తిశంకుండు వా లె జం+ భారియెదుట. 

గాంతిసంపద( గోలోయి $ కలియుగంబు 

సాధ్య సాతి లేకంబున శ జలదరిం చె. 95 

ట్. (పౌఢ ...లీథుడు_| పౌఢ ఇగొప్పదయిన, గురు = గురువుయొక్క ,కోప= 

కోపము చేత నిన, రీఢ = అవమానము చేత, అపలీఢుండు=వ్యా పుం డయినవా(డు, 

అయినయా | తిశంకుండువో ౫౯ =అయినట్లి (త్రిశంకు రాజువ లెను, కలియుగంబు= 

కలియుగాధిపతి, ఇంభారియెదుఓ౯ =ఇం దునియెదుట, కాంతి సంపద =తన 

కాంతి సమృద్ధిని కొలోయి= విడిచిపెట్టి, సాధృసాతిలేకంబునక =భయాతి 

చరేకముచే జలదరించెక్ =పడ(కను. 

తా, ఇత దనుక నించాదులందు మిక్కిలి కోపమును, దిరసా్య_రమును 

జూసపెడీ కలిపురుషు. డిం దాదుల సన్నిధి. బడంగా నే తిశంకువుపలెం దన 

శాంతిసంపదను విడిచి భయముచే వడక సాను. 

వ, ఇట్లు (పభావూప న(ము(డై (పణిపాతంబుచేని. 96 

తే, సీనుమే నిర్భరస్యామి $ శిఖ నుఖంబె 
శర్యమే నీకు నోయమ 1 ధర్మ రాద 

స్వ స్పియే పాశ హస్త మిీశ ప స్తవమునం 

దగ నపా స్తరజ స్తమ$ స్తముండ నయితి. 97 

టీ. ఓనిర్ణరస్వామి= ఓయిం(ద్రా, నేమ మేజనీకుత్నేమమే కదా ! శిఖి=ఓయ 

న్నీ, సుఖంబె, ఓయమధర్శ రాజ్క నీక, శర్మ మే = నీకునుఖముగలదు గదా! 

పాకవా స్తజఓనరుణ్యా స్వ_నీయే=ళుభ మేకదా! మో(ప స్తపమునక్ =మియొ 
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క్కు_సంబంధముచే, తగక్ =ఒప్పునట్లు గా, అపా స్త...ళఈముండళ అపా స్త= 

శొలగింపంబడిన, రజ స్తమ సముండజరజ స్తమోగుణములు గలవారిలో "మొద 
టివాండన్సు అయితి౯్. 

తౌ. స్పష్టము. 
వ. దనుయంతీస్వయవరం౦బునకు. బోవుచున్నవాండ. కాలాతిపా 

తంబుగాకుండ నన్ను వీడ్కొలుపుండు. నామనోరథంబు సఫ 

లం బగునట్లుగా నను(గహంబు సేయుండు. మియాశీర్వా 
దంబువం (గథకె శికాధిశ్వరతనూభ వ వివాహం బై మిమ్లు 

దర్శింపంగలవాండ నని పల్కుటయు. 9§ 

క్ర వారనోోన్యంబు ముఖాం 

భోరుహముల జూచి న్మేతశేముల. జిజునగవుల్ 

చేరగ ని ట్లనిరి యహం 

కార గుణాంకురిత బవాుళీ +కలికిం గలికీన్ , 99 

ట్రీ, వారు=ఆయిం| దాదులు, అన్యోన్యంబు =పరస్పర మును, ముఖాంభోరు 

వాములక్ =ముఖపద్మ ములను, చూచి, నే తములక , చిజునగవుల్ =మందహాస 

ములు, తేరగ౯ = (పకాళించునట్టుశాం జేసి, అవాం కార ,. .కలికిక __.అవాం 

కారగుణ=దర్పగుణము చేత, అంకురిత = మొలచినట్టి, బహుళ = విస్తారములగు, 

కలిశీక =క లవాములుగల్క కలికిక =కలిపురుషునకు ఇట్లు, అనిరి, 

తా. ఆయిం(ద్రాదు లాక లిమాటలువిని పరస్పరముఖావలోకనము గావించి 

యవాంకారగుణముచే బహుళ ములగు కలవాముల( గల్లించునట్టి కలిపురుషుం 

గాంచి మందహాసము చేయుచు నిట్లనిరి. 

సీ దగునయ్య కలిరాజశేతగవు ధర్మము దప్పి 
యాడునె యిట్లు నీశీయంత వాండు 

® 9 పర మేస్ట్. నై ప్టిక$(బహ్మచారిగ నిన్ను 

నాం జెటుంగంగంజేసి శ నాయడు తొలుత 
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నవకీర్ణి యని నిన్ను శీనవధరించిన యప్పు 

(దోహీగా( దలంపండెశ(ద్రుపాణుం డాత్మ 

నీశరాజ్తాసే చీతుశ్ వెటు చాలు వచ్చు. 
ల య 

దదధీనులకు నన్వశ*థాకరించి. 

శే, మాకు జూడంగ నిది యసశముంజసంబు 

 కరుగుము గాదు నీశీకన న్న తెజంగు 

త కో బకుల కిశచ్య్చావిఘాత 

మా చరింపరు కృత బుద్దుశలె నవారు. 100 

టీ. కలిరాజ్క తగునయ్య=నీకుయు కమా, తగవు = న్యాయమును, ధర్మ 

మును తీప్పీ=విడిచి, నీయంతవాండు = నీయంతగొప్పవాండం, ఇట్లు =ఈ విధ 

ముగా, ఆడు నే=పలుకందగునా, అవా గూడదనుట, పర మేష్టి = (బహ్మ, 

నిన్నుక్ , నై స్థీక(బవ్మాచారిగ ౯ =నియమముగల (బహచారిగా, నాండు= వెనక, 

తొలుతక = నీవుజన్నించిన యనంతరమందే, ఎజుంగ౮గక౯ె, చేసెల్ = తేలియం 

జేణెను. అనంగా నీపపతరించినకాలమందే (ఎవ నిన్నుంజూచి యాపజ్జీవమును 

(బవాచర్యము నడపుదువని చెప్పెననిభావము. నిన్నుక్, అవక్తీర్ణి యనిఇ నశించిన 

(బహచర్య(ప్రతేయు కలవా6డపని, అపధరించినయస్లు = విన్నప్పుడు, (ద్రుహిణుం 

డు2([బవ్యా; ఆక ౯ =మనసునందు, (దోహీ*గా౯్ =(దోవాముగలవాండని, తలం 

పండే = యోబజించుకొనండా ! బవ్వా నిన్ను (బవాచారియని నిచ్దేశించె. నీవును 

దదనుగుణంబుగా నింత దనుక వ ర్లీంచితివి. ఇప్పుడు దమయంతిని పరించితి 

వేని తనయాజ్ఞా మిజీనందుకై (బవా కెంతయో కోపమువచ్చును. కాన (బన్నా 

శాసనము నతి[కమింప రాదనిభానము. ఈళ్వ రాజ్ఞా నేతువు= భగవంతుని యానతి 

యనెడి అనకట్టను, తదథధీనులకుక =ఆభ గవంతునికి లోంబడినవారికి, అన్య థాక 

రించి=భగవంతునియాజ్ఞను ధిక్కరించి, ఎట్లు, చాంటంగవచ్చుక్ = ఏరీతిా 

దాయటం గలుసను, (బహ్హా మనకుభ గ వంతుడు; (బహ్మా కధీనులమయి వ ర్తించు 

మనము (బహాకాసనము నె ట్లతి కమింప(గలము. నీకన్న తేజంగుజనీవాలోచిం 
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చినమార్గము, కాదు మిన్నక, అరుగుము = పొమ్ము మాకుక, చూడక 

= ఆలోచింపయగా, ఇది = నీవు దమయంతిని వరింప€6 బూనుట్క, ఆసమంజ 

సము=ఆయు కము. కృతబుదులు, ఐనవారు, సత (రంబునక్ = బలాత్కార 
4 wr ఢి 

ముగ్కా పరులకుక = ఇతరులకు, ఇచ్చావియాతము= మనోరథ ములకంతరాయము, 

ఆచరింపరు= చేయరు. బుద్ధి మంతులగువారు పరులమనోరథ మున కంత రాయము 

కల్పింపరాదు. కాన నీమనోరథ మునకు విఘ్నము గల్లించుటసలన మాకేమి (ప 

యోజనము; కాని నీవామె వరింపందలంపును వదలుట మంచిదనిభాపము. 

శా. స్పష్టము. 

వ. (తిభువనానంద మాకందవాటికా వసంతం బై నయావృతాం 
రు టు 

తంబు సరిగడచె అచ్చోటనుండియక దా మేను మరలి 

వచ్చుచున్న వారము. సానురాగులగు నాగులం బరిత్యజించి, 

యనల్పులగు వేల్పుల నధిత్నేపించి, యసమాను లగురాజ 

సూనులం దృణీక రించి యన్నళినావీ, నలుండనువాని వరించె, 

వమిసేయనచ్చు ఈశ్వేరాజ్ఞ బలీయసి. నీవును మాతోడి 
వాండవక దా. మజటులి రమనవుడు రోపాంధుండె యక్కలి 

శీ 0 

రాజు దివిజరాజుల కిట్లునియె. 101 

ట్ర్, (తిభువన... తసంబు--(తిభుపవన=మూండులోక ములయొక్క_ , ఆనంద = 

సంతసమనెడు మాకందవాటికా = శొమావితో (టకు, బసంత ంబు=అనమునియె 

నది - మూండులోక ములకు ఆనందమును బెంచునగ యనుట. ఐనయాపృ'తాం 

తంబు= అయినట్టి స్వయంవరవృత్తాంతము, సరకడ చెక్ =గ తించెను. అచ్చోట 

నుండియకదా = ఆకుండినప్రురమునుండియేకదా? మేము, వచు చున్న వారము, 

అన్న లి నాకీ = ఆదమయంతి, సానురాగులు = తనయం దనురాగముగలవారు, 

అగునాగులక్ = అయినట్టి నాగకుమారులను, పరిత్యజించి= విడి ది అనల్పులు = 

గొప్పవారు, ఆగు వేల్పులక్ - =ఆయినట్టి దేవతలను, అధి కే పించి=తీరస్క_రించి, 

అసనమానులు= సాటి లేనివారు, ఆగురాజసూనులక్ = అయినరాజకమారుఅశ్క, 

KA 



882 శృంగారనై పషధము [ప_102. 

తృణీకరించి, నలుండు, అనువానిక్, పరించికొ, ఏమి, చేయవచ్చు, ఈళ్వ 

ర ఇ ఎ పకాసంకు, బలీయసీ= ప్పది. తేక్కి_నవారి బలముకం కు బె వబలము 

గొప్పది కనుక ఆదెవళాసనయు (పకారముా నే స _ర్రించునుగాని మనవంటివారి 

యిష్టము వెల్లదనుట. నీవును, మాతోడివాండవు = మావంటివాండ వేకదా? మ 

ఆలి, రమ్ము అనవుడుక్ = ఇం(దాదు లిట్లు పలుకగానే, అక్కలిరాజు, దో 

షాంధుండై=కోపాతిశయమున (గుడ్డి వాండయి, దివిజరాజులకుక = ఆయిం 

(చాదులకు, ఇట్లు, అనియక ఆ 

గ్, పద జాన కేమి మోాశేమిశపరుల కేమి 
యంగనాపరిభోగలోశేలాత కులకు 

నైష్టక(బహ్మ వారి యె స్ట నష్టి బొంది 

చముగడశేక కలి చెడం$ జిడీయె! గాక, 102 

ట్రీ. అంగనా... తకులకుక్ = అంగ చాసరిభఖో౫ ie శ్రీ) సౌఖ్యములందు, 

లోల=ఆస క్షిగల, ఆత్తులకుక =చీ త్ర యులుగలవారగు, పద్మజునకుక =|బస్ఫాకు, 

ఏమి= ఏమినస్థ్ట్ర యు? మోకు, ఏమి= ఏమికొఆంతి, పరులకుక్ =లోకులకు, ఏమి= 

ఏమినస్ట్రము, కలి=కలిరాజ సగు "నేను, నైస్టికబహచారియై = (బవచర్యనియ 

మముగలవాం డై), నప్విక్ =సుఖనాళ మును, పొంది, చెడక్ = చెడినచో, చేరు 

గడ=దిక్కు, లేక, చెడియెయాక=భ్రష్టుండగుదు నేకాని, అనిపూర్వార్థముతో 

నన్వయము. ఓయీ ! (బవ నన్ను (బన్మాచెరినిగా నిన్లేశించననియు, నళ 

యుండపలయుననియు మిరు పల్కుచున్నారు. (_బక్మాచారికి సౌఖ్యము లెట్లు 

కలుగును? భార్యాదులు లేనిచో6 గష్ట కాలమున నాకాధార మెప్పరు. కావున 

నింత కాలము దాంకను, (బహృచర్య మాళయించి యింకమిాందనుగూడ నాశ 

యించి న్లీగసౌఖ్యమన నెట్రిదియో యెజుంగ క ; దిక్కు లేనివాండయి వెడినచో, 

కలిరాజు చెడిపోవునుగాని సంతతమును క్రీ) సౌఖ్యము లనుభ వించు (బవ్హా”కేమి 

పోయినది. మీకేమిపోయినది. పసరులేకేమిపోయినది. మిరు చక్కొ_(గ సుఖ 

ము లనుభనించుచు. బయివా!కి (శ్రీరంగనీతులు బెల్పుచుందురు. కాన యిక 
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మోమాట నటింపను. (బహ్మశాసనమును మన్నింపను. తప్పక దమయంతిని వరించి 

సుఖము లనుభ వించెద ననిఫావము. 

వ. ఏక పత్నీ్నవతస్థు లె నమీ రేల దమయంతిం గామించిపోయి 

తిరి.ధర్మంబు పరుల కుపచేశింపవచ్చుంగాక తనుకుం జేయ 

వచ్చునే పోదురు గాశేమి మాయం దొక్కరుం డక్కొ_ను 
వరియింపం గలిగనే? నిషధరాజు భోదకన్వక వరియింపో 

మిరు లజ్జ వరియించితిరి. ఇంతియకాక యేమి? మిముం 

గడక టర జూచుచు నెమ్ము(ం' బోరపుచ్చుచు నటంగడచి 

యప్పణంతి మెట్టుసనియె? మోారెబ్లు సహీంచితిరి ? ఇదియ 

సంగతంబు. చి  త్రంబులు చిలివిలి వావ నలై ఎ మారు సూ 

చుచుండ నమ్మ త్రశాళిని మనుష్యు నెట్లు; వరించె ?మిా 

యంత వార సా నప్పద్యాతీ, నతిసాహూనం 

బున నవై (ర సేని యెట్లు చేకొనియెని అకండు చేకొనినం గొని 

యెొంగాక్ యీకృవీటయోని యతనివివాహంబునం గూటసా 

శీ మై కై లాటంబు సేసి యప్పాటం దనకుం బెండ్లి ఘటింపం 

జేయ నావటం బై యుండునట్లు సేయక హుతంబెట్లు పరిగ 

హించె? మహోనుభావులగు మోరు భావంబుల నిట్టి యభి 

మానభంగం బెబ్బంగ నంగీకరించితిరోకాని ననుబో.టి కియ్య 

పవాదకందళి చందురునియందు. గందునుంబో తె జెందం 

బునంచాయదు. మాయందణ కొక గ్రావీన న్నపంబు అనుగ 

హించి వినుండు. అన్భసు మతీశు మోసపుచ్చి యమృచ్చెకంటి 

నెత్తుకొని మింటిమిోా(దికిం దెచ్చెద. అప్పుడు మాక డగంటికిం 

గెంపురాదుగ దా ? నుహాలాభంబుపట్టున నీర్య్యారోమంబు 

లెట్టివారికిం బుట్టు. అనాదికాల[ పవృ త్తంబు లై నరాగబ్వే 
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షంబులు భేదింప నెవ్వరికి శక్యంబగు? అదియట్లుండె. మః 

యొక్కయుపాయం బవధరింపుండు. పాక శొసనుండు, పావ 

రుడు, పశేతపతి, పాశహ స్తుండు పంచముండ నై నయెనః 

నియ్యేవ్లురముం బాండవ్రుచు పాంచాొలీనింబో అం బంచికొని 

యనుభవింతము గాని యప్పంకజావీ,౦ బట్టికొనిపత్తు నే ? 

అని పరమకపటో పాయమాయా[ పయోగ పరిపాటీ పాటవంబు 

శేటవడ బవు[పకారంబులం బలికిన. 103 

టీ, ఏకపత్నీ వ్రతస్థులు = ఒక్క. భారగ్టితో వ ర్రించెదమను (ప్రతమాచరించెడి 
వారు, ఐనమోరుక్ల్, దమయంతిక్ొ, కామించి=కోరిి ఏలపోయితిరిజఎందుల 

"కేగితిరి. ధర్మంబు, పరులకుక్ = ఇత్రులక్కు ఉఊపదేశింపవచ్చును, కాక, తమ 

కుక్. = ఉపదేశక ర్లలక్కు చేయక , ఐచ్చుశే? ఓయిందాదులారా? మిరు 

నన్ను౦జూచి “ దమయంతిని వరింపంనగదనియు, (బహచారివై యుండనలయు: 

ననియు ” చెప్పుచున్నారు. నాకిట్టి ధరోపన్యాసము చేయు మిరు మోరయేక 

పత్నీ (వ్రతమును విడిచి దమయంతి వింప నేల పోయితిరి? మిరు ధర్మమాచ 

రింప లేనప్పుడు పరుల కుపదేశింప నేల? యనిభావము. పోదురు, గాక ఏమి= 

కామవశులగుటం జేసి ధర్మమాగ్గ్దము విడిచిపోయివ బోవచ్చును. అందులో. 

దప్పులేదు. మియందుక =మిలో, ఒక్క_రుండు=ఒకి పురుసుండును, అక్కా 

మ౯ =జదమయంతిని, పరింపక్, కత్తెనే = వరింపంగల్లితిరా ? ధర్తామును విడిచి 

పోయినను, నాకాంతను పరింప లేకపోయితిరి, ధర్తాతికమణదోష మేకాక దమ 

యంతి పరింపలేదన్న పరాభవముగూడ సం(పా వ్రమయినదని భావము. నిషధ 

రాజు=ఐనలుండు భోజకన్యకక, వరింపక , మిరు, సిద్ధుక , వరియించితిరి. ఆ 

నంగా నలుడు దమయంతిని వపరింపంగా నింద్రాదులయ్యు. డామా మెను వరింప 

లేమి'చే సిగ్గ పొందుచున్నారని భావము. ఇంతియకాక్క ఏమిజఎంతపని వ క్రి 

'ల్లెను. అప్పడంతి, మిమ్ముక్, కడకంటకా, చూచుచు, "నె చొంగంబోర చేయుచు, 

అట్ = మోరున్నస్థలమునుండి, కడచి, ఎట్లు, చనియెకొ, (తిలోకాధిపతులగ 
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మోరచ్చట నుండగా మిమునువిడిచి యాదమయంతి మోమోరసేశి వరింపకుండ. 

బోవుట ఇట్లు సావాశింపం గలి గను అ౧భాపము. మిరు, ఎట్లు, సహించితిరి? 

ఆమె యట్లు సావాించిపోవుచుండగా నున్నత్మపభావులగు మిరాదుడుకు 

పరి కెట్లు సహించికిరి అనిభవము. ఇది, అసంగతేంబు = మోరిట్లు చేయుట 

యు క్రముకాదు. చీ త్లేంబులు, జిలి విలివోవక = చిన్న పోవునట్లుగా, అస్పైత్తి, 

మిరు, చూచుచుండక , అమ్మత్తి కాళిని= ఆఅదమయంతి, మనుష్యుక , ఎట్లు 

పరించె, మూయంతవారలు=మివంటి దిక్పాలకులు, అపేక్షీంచియుండక =కోరు 

చుండగా, అవైరసేరి = ఈఆనలు(దు, ఆపద్యాక్షీక , ఎట్లు చేకొనియె? అనగా 

దమయంతి తెలివితక్కున చే మోవంటిగొప్పవారిని విడిచితిన్ను పరించిన వరిం 

చులాక, ఆనలుండయినను యోచించి యాకాంత మిమఘ్సుసరించునట్లు చేయ 

కుండనుండుట యతనిది “పెద్ద చెరమ+భాొముు. అతిండు, చేకొనయెల్, కాక= 

బుగిహీనతచే నలుండా దమయంతినిచేళాన్నప్పటికిని, ఈకృపీటయోని = 
ఈయన్ని హో।త్రు(డు, అతిలివివావాంబునక్ =ఆనివానాసమయముందుు, కూట 

సామీయె = కపటసాశీయె, కె లాటంబు చే? = మాయోపాయముేని ఆ 

ప్పాటక్ =ఆపట్టున, తేనకుక్,, పెండ్లి, ఘో5ంపక్ , వేయక = అగునట్లు చేయు 

ట్క అసటంచె =పొందిక యె, ఉండు, నలదమయంతుల వివావాసమయమున 

నీయగ్నిగూడ సాక్షీయెయుండెను గోన నప్పుడు మాయోపాయముచేసీ దమ 

యంతిని దనకు బెండ్లి శెకోవలసీనది. అట్లు చేయక = అట్టు పెంస్టియాడుట 

మాగ్కి హుతింబు=వారిలిచ్చిన వావిస్సును, ఎట్టుపరిగహీం చెను. అగ్ని హో 

(తుండు మాయోపాయమయుచే దమయంతి పరించుటకు మాటుగా వాపిస్సును 

న్వీక రించుట మిక్కిలి “తెలివిమాలినపని, మహానుభావులు... పొయదు =మహోను 

భావులయ్యును మి రాయవమానము "నెట్లు సహింపం గల్లితిరో కాని నావంటివాని 

'డెందమున నాయపవానము చందునియందు మచ్చవడువున మానంజాలదని 

భావము. అవ్వసుమతీశుక- ... తెచ్చెద = ఆనలునిమోసపుచ్చి దమయంతి నాక 

సముమోదికి( దెచ్చెదను. అప్పుడు మోకంటికిం గంపురాదుగ దా= అప్పుడుమోకు( 

గోపమురాదుగదాా మహాలాభంబు పట్టునక = గొప్పలాభము సంప్రాప్త మై 
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నప్పుడు, ఎట్టివారికిక , ఈర్ష్యారోమషంబులు ౨ అసూయయు. గోపయును, ఫు 

ట్టునుజజనించును, ఆనాది కాల్మపనృ త్లంబులు = చిరకాలమునుండి (పవ ర్రిల్లుచు 

న్నది. అయిన రాగ బ్వేవంబులు, ఎట్టి వారికి, పుట్టును, పాకకాసనుండు... 

పత్తు నే మిరువల్వురును; నేనును గలిసి గమెదుగురమునుు చాండవులు |డౌాపవి 

ననుభ వించినట్టుగా ననుభవింపవచ్చును. మాయోపాయముచే దమయంతిని 

గొనివత్తు నా! అని భావము. పరమ... పాటవంబు--పరమజ=గొప్పదగు కపటో 

పాయ=కపటో పాయముయొక_యు, మాయాపరంూూ౫గ= మోయ నుపయోగిం 

చుటయొక్క, పరిపాటీ=[కమముయొక శా పాటపంయు = చాతుర్యము, చేట 

వడక్ =స్పస్థ్రయు కాయా, బహు[పకారంబులక , పలికినక్. 

ఆ. హరిహయాదిపిబుధు * లక్క_లిమూర తా 

ముఖరతావికారశీములకు రోసి 

కడ(గి పలికి రపుడు $ గంభీరభారతీ 

భారతీ.న మైనీభాపణముల. 104 
టీ. వారివాయాదివిబుధులు= ఇం[దాదిదేవరలు, అక్కొ_లి ... మూలకు 

అక్క_లిరాజాయొక ్క_, మూ తౌ= మ (ములు! అల ముఖర తౌ 

బహుభాషిత్వముయొక్కయు, వికారములకుక = చెడుమార్చులకు, రోసీ=ఆ 
వ్యాపడి, గంభీర... తీవ్రము- గంభీర = అర్థ గంభీర ములగు, భారతీ= వాక్యముల 

యొక్క, ఖార=అతిశయము చేతను, త్మీపములు=ఐపరుషములంజనవి, ఐన భాష 
అములక్ =అయినట్రివదనములన్సు అపుడు=ఆకలి యట్లు పలికినపుడు, కడణి= 

(యత్నించి, పలికిరి. 
తౌ. స్పష్టము. 

స్తీ అర్హ మెవ్వనిరూప శ నుంగసంభ వరాజ్యు 

రుక్కసింవోసనా $ రోహమునకు( 

గడుగునెవ్వనికీ ర్తి * కా_ర్తికీతిథినిశా 
నాభబింబంబు నెశేన్నడిమికందు 

స 
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భవన మెవ్యని(పతా$ప( పదీ పమునకు 

బుండనీకభవాండ శ మండలంబు 

చుట్ట మెన్వని కేలు $ సురభిచింతారత్న 

రోహణాచలవారి*+ వాహములకు. 

కే, “లువ మెన్వానిం దలచిన శే (గాగిపోవుం 

బుణ్య మెవ్వానిం గీ ర్హింపం $ బొడవు వడయు 
వాండు నిష భధేశ్వరుండు మాశేవరుస వాండు 

కొలిమవోరాజ మన్నింతు $ గాక వాని, 105 

టీ. కలిమహారాజు ఎవ్వనిరూపము= వీనలునియొక్క_ సౌంచర్వ ము, అంగ... 

రోవామునకుక _అంగ సంభ ప=మన నునియొక ్క, రాజ్య= రాజ్య సంబంధియగు, 

రుక్కనింహాసన = బంగారుసింహాసనమును, అరోవామునకుల = ఎక్కు_టకు, 

అర్హ్హము =లేగినదో, ఆనంగా నానలునిసాందర్యము మన్మథ సౌందర్యముతో సమ 

మయినదని భావము. ఎవ్వనికీ ర్తి=ఏనలునియశస్సు, కా రికీ ...కందుక__కా 

ర్తికీతిథి= కా గ్లికికదినములందలి, నిశానాథబింబంబు=చందబింబముయొక్క, 

నెన్న డిమికందుల =మధ్యభాగ మునందున్నమచ్చను,క డుగుక్ = ప్రయెళించునో , 

నలునికీ రిశర త్కాలచం(దునికం కు నెక్కువ ధవళముగానున్నదనుట. చందుని 

కళంకమును [బమోలించుననివెప్పుట-చేనది నిహ్య_ళంకమనియు నిష్కు_శంకమగు 

దానితో సక ళంక మగుచం; దబింబము సాటికాంజాలదనియు భాపము. ఎవ్వని 

(పతాప[పదీపమునకుక = ఏనలుని (పతాపమనెడి గొప్పదీపమునకు, పుండరీక 
భ వాండమండలంబు = (బహాండగోళ మ్కు భవనము = మందిర మగుచున్న 

దియో, నలుని ప తాపము (బవాండగోళమునంతేను (బకాశింపం జేయ( జాలినదని 

భావము. ఎవ్వనికేలు= ఏనలుని వేయి, నురఖి . వావాములకుక , సురభి= కాను 

"ధేనువునకునుు చిం తారత్న = చిం తామణికిని రో వాళా.చలజరోవాణపర్వతీమున 

కును వారివావాములకుక్ = ేఘములకుక్ చుట్టము = బంధువోో అన6గా 

బంధుత్వముసమానులకే యర్హము కాన యితని చేయి వానితో 'చాంధన్యము- 
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సలుపుచున్న దనుటచే దానమందు (గామ భేన్వాదుల కనవచ్చుచున్నదని భావ 

యు. ఎవ్యానిక్ =. నలుని తలంచినక్ = స్మ రించినచో, కలువము = పాపము 

(కాంగిపోవుక = ఇంకిపోవునో, ఎవ్వానిక్ , కీ రింపక్ =నుతింపలగా, పుణ్యము, 

పొడవువడయుక = అధికమగునో, వాండు, నిష భేశ్చరుండు = ఆనలు(డు, 

మాపరుసవా(డు = మాతో సమానుడు, వానిక్ =ఆనలుని, మన్నింతులాక = 

గౌరవింపవలెనుం 

తా. ఓకలిరాజూ ! ఆనలునిసౌందర్యము మన్న ఘునిమించును. అతని కీర్తి శర 

తాలచం[ దబింబము కం కొను మిక్కిలి తెల్లనిది. అతు (సతాపము (బ్రహాండ 

ము నంతీను (పకాశింపంబేయుదున్నది. అతని దానగుణము కామ'భేనువు, చిం 

తామణి మొదలగువాన దానగుణముతో సమనుమునది. అతుంనామస్మ రణము 

పాసములడంచును. అతని నుతించినవారికి( బుణ్యమలపడును, ఆనలు(డు ఏ మాతో 

సమానుడు కాని సామాన్యుండుకాండు. కావున మాన నానలుండును నీకుం 

బూజనీయు(డు. అతనిమన్నింపవ లెనుగాని యతనికి బాధలు కలిగింపపలదు. 

ఉ. మచ్చికవఏీర సేనుని కుశీమారునకుం బర మోపకా రిక్షి౯- 

మెచ్చిడగం బెటుంగందనుశ నెయ్యపుంజెల్లెలి నిండుకొల్వులో 

నిచ్చితి మింత లోపల నశీయింత టివారము దప్పనే ర్తుమే 

యచ్చ సలాక్షీ(గూ(తురత గీడల్లు.డుమాటలు వేయునేటికిన్. 

టీ. మచ్చికక =ఆస క్రి తో, పరమోపశకారికిక =గొప్ప యుపశార మొనర్చి 
నట్టి, వీర సేనునికుమారునకుక్ =వీర నేనుని పుత్తుు(డయిన నలునకు, మెచ్చి = అ 

తనిగుణములకు మెచ్చుకొని, నిండుకొల్పులో = సెద్ద సభలో, జగంబు=లోకులంద 

ఆను, ఎఖుంగక = తెలియునట్లుగా, దరునెయ్యపుం జె ల్లైలిక =ద మునిముద్దుసో 

దరియగుదమయంతిని, ఇచ్చితిమి=ఒసంగితి మి, ఇంతటివారము= ఇంతేగొప్పవార 

ము, ఇంతలోపల నే= ఈ స్వల్ప కాలములో స్కేతప్పకొ, చేరు మే= చేసన కార్యము 

నకువిరుద్ధ ముగా (బపర్తింప6 గలుగుదుమా, మాటలు, వేయు= వేయిపలుకులు, 

ఏటికిక్ =ఎందులకు, అచ్చప్పలాక్నీ = ఆదమయంతి, కూంతురు =కుమారిక, అత( 
దు=జఆనలు(డు, అల్లుండు. 
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తా. ఓకలిరాజాూ! లోకులందఅకు( ెలియునట్లు మహాసభ లోముహోప 

కారియయిననలుని సుగుణసంపదకు సంతసించి దమయంతి నతని కధికసంత సమః 

తో నొసంగితిమి. అట్టిచ్చి యెంతో కాలము కాలేదు. లో కాధిపతులమని (పనీ 

ద్ధి కక్కిన మే మోస్వల్బ్పకాలములోనీ నీజవాక్యములువిని వారి క ప్రీయము చేయం 

బూనుదుమవ్యూవట్టిమాట! వేపలుకు లేల. కడమాటవినుము. ఆదమయంతి మాకుమా 

రికయనియు, నలు డల్లుడనియు భావించుచున్నారము. 

ఉ. ఏము నలుపూూందు + నెవ్వాండు కాజాలు 

నిచ్చిపుచ్చుకొన్న $ యీాల! గద్ద 

మాకు నింపు గావు శ మాను మిాసుద్దులు 

కొలహాముల మొగ౦బశకలియుగంబ. 107 

టీ, కలభాములమొగంబ = కలవాములకు( గారణమైన, కగియుగంబ=క'లి 

యుగాధిపతీ ! ఏయునల్వురందు = మానలువురయందును, ఇచ్చి = ఒరుల 

కర్చించి, పుచ్చుకెన్నయీల్మగద = తిరిగిపుచ్చుకొనెడి లోభి, ఎవ్వాండు 

కాంజాలుక్ =ఎనండు కాసమర్దుండగునుు దయంతిని నలునకు మేమే మాచేతుల 

తో నిచ్చినవార ము కాన యట్లచ్చినదమయంతిని మగుడపీనికొను నంతటిలోేభి 

చాండు మాలోనొకండును లేండనిభావము. సుద్దులు=నీ చేష్టలు మాపక, ఇంపు 

-గావు=ఇష్ట్రములు కావు. మానుమో = విడిచి పెట్టుమా. 

తా. ఓకలిరాజా ! మేమే మాచేతులతో నే దమయంతిని నలునికొసంగి 
యిప్పుడు మగుడ( బుచ్చుకొనునట్లిలో ఫి మాలో నొకండును లేడు, కావున నీ 

'చేస్టలు మాకెంతమా[తీమును రుచింపవు. విడిచి పెట్టుము, 

క, పామురత( బం చాజ కు 

పామర! కలిరాజ! నిషధశీపతి మదలీలా 
పామరసా వేశంబున, 

బా మరవిందా రింబట్టం $ బాతీనభంగిన్. 108 
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టీ. ఉపామర = దేపతలవంటివాండా, కలిరాజ మద... వేశంబునక =మద 

లీలా=గర్వాతిశయ మనెడి, పామ=దురదయొక్క_, రస= అనుభ విందుటయొ 

కఆవేశంబునక్ =ఈ (చేకముచే, అనయా మదోన్మత్తుండవయి పాపకార్యము 

లుచేయ నధికాస క్రి గలవాండవయి యనిభౌవము, పాము=రెహువు, అరవిందా 

రిక =చందదుని, పట్టక్, పాలీనభంగిక =పర్విడునట్లు గా, నిమధ రాజుక్ =నల 

రాజును పామరతక = అజ్ఞ రచ్చే పట్రక్ , పాజుకు= పట్టి చాధింపంబోకుము. 

తా. స్పష్టము. 

క, కాలోచిత మగుకార్యం 

చాలోచితముగ నొనర్వ శ మది మేలు విరు 

ద్ధాలా పంబులు పలుముటు 

నేలా పచరింప నిపుకు + హేలానిమిపా ! 109 

టీ. హీలానిమిషా= విలాసము దేవుడా, కాలోచితము = కాలమునకు6 దగిన 

ది,అగు కార్యంబు= అయినట్టి కార్యమును, ఆలోచిత ముగక = ఆలో-చనముకలుగు 

నట్లుగా, ఒనర్పుము= చేయుము, అది=అస్లుచేయుట, మేలు = యు కము, 

ఇపుడు, పలుమజు = ఆ నేకపర్యాయములు, విరుద్ధాలాపంబులు =విరుద్ధ ములయిన 

వాక్యములు, పచరింప౯ = చేయుటకు అఆనం౫ా విరుద్ధ వచనములు, పలుకుట, 

ఏలా= ఎందులకు ? 

తా. ఓకలిరాజూ ! చక్కు ౫ నాలోచించికాలమునకు దగిన కార్య మాచ 

రింపుము. అదిమంచిది, అంతియశకాని యిప్పుడు విరుద్ధ పచనకులు పలుకుటవల 
న నేమి (ప్రయోజనము. 

వ. అని తనులోన. 110 

క. పోయెదరు పోయిపుకు తా 

is యాకయుగంబునుం దుశరీయయుగం బున్ 

దోయి యయి నలున కుపహాొతి 

సేయంగా లేరు వాని $ీలముకలిమిన్. 111 
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టీ, ఇపుడు, తౌ _ర్లియీకయుగంబు౯" =మాడవయుగమయిన ద్వాపరము. 

ను, తురీయయుగంబుక్ = నాల్గ్లవయుగముగు కలియును దోయి యయి=జోడు 

గట్టి, పోయెదరు పోజ వెళ్లుదురు గాక, వానిశీలము కలిమికొ=ఆనలుని సత్న9) 

సర్తన సంపద చే, నలునకుక, ఉపవాతి, చేయంగాలేరు, చేయ(జాలరు. అచ్చు 

(పతులలోనుు (వాత పతిలోను. “వాదీ యీకలియుగ మునుం దృతీయయుగఘ్లు 

స్” అనియు * రాత్రీ యాకలియుగము” , అనియును బౌాఠములు గానవచ్చుచు. 

న్నవి. ఆవి యనన్వితేములు కావున “నలం పత్యనపేతా ర్లితా రియీక తురీ! 

యులు”క ర్తలగుచుండిరి. కాన నాల్గవ పాదములోని బహుపదన[కియతో సమ. 

ముగా పార్కదరు పోయని సవరఠంసపంబ డెను. 

క. యుగ శేష మశేషమహీ 
జగదవనపరాయణుండు 4 సమధిక బాహో 

యుశయుగ యుగ పదు పార్టి త 

జగతీ విజయుండు నలు(డు $ సామాన్యుండే, 112 

టీ. యుగే షయు= ఈకృతయుగ ఫుమిగ తకాలము, అశేష... .ణుండు--అ కే 

మజసమ స్తమైన, మహీజగత్ =భూలోక మును, అపన=రోక్షీంచుటయందు, పరా 

యణుండు = ఆస క్ గలవాడును. సమధిక. . . విజయుండు--సమధిక = మిక్కి_లి' 

గొప్పపగు చాహాయుగ యుగ = కాండులవంటి బాహుద్వయము చే ,యుగపల్ = 

ఒక్క._మాటుగా, ఊఉ పార్టిత = సంపాదింపంబడీన, జగతీ = భూమియొక్క, విజ 

యుండు=విజయముగలవాండునుు అగునలుండు, సామాన్యుండే = సామాన్య, 

మానవుడా! 

వ. అని వెండియు నాఖండలాదులు “పరోత[పియాబేవా” యను. 

పురాణవచనంబు గారణంబుగా నిగూఢ పాఢ నిజభావణ, 

విశేషంబున, 118 

గ్, యామితే(శత్రేత్యస జ్ఞాన శ ముమర శేష ! 
ల శ 

రాజసం స దిహోన్య తాం 4 రవాతమాంసి 
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తత మాగా స్వ మితిగతో $ ద్యాపశేణ 
రాజసం సది హోస్యతాం $(పథను మనిరి, 114 

టీ. అమరశేసష=సురలలోనీచుండా, త్మత, నలునింబనాభవించుటకై నివధ 

పురమునకు, యామి= వెడలుచున్నాను, ఇతి= ఇట్లు, పలుకునట్టి జానమ్ము రాజ 

'సం=రజోగుణ సంబంధియగునది(అవలగా నాలోచనశూన్య మయినదనట)సత్ = 

అగుచు, అసత్ =అయు కమగుచదున్నది. ఇహా=ఇక్క_డ నే, ఆస్య తాం=ఉందు 

వుాక, చేమం కలక న ములను రవా=విడువుము, త్మత= అనిషధనగర యును, 

త్వంజనీవు, మాగాః= వెళ్ళకుందువుగాక, ఇతి=మాచెవ్పినమాట  వినకయీవిధ 

ముగా వెళ్ళి నచో, ద్వాపరేణ = ద్వాసరునితోం గూడ, రాజసంసది=నలసభ 

యందు, [ఫథమం=ముందు శా, హాస్య తాం=పరిహాసమును, గతః = పొందుచున్న 

వా'డవగుదువు. అనిరి=అనిసల్మి_రి, నీవక్కు_డిశేగినచో నలసభయందు నీవు 

శప్పపండ నవమానము నొందుదువు. 

వ. మజటీయు బహు[ పకారంబుల బుద్ది సెప్పియు (చీయంబువలి 

కియు పామ్పకుం దాడీయు బృం దారకులు గలీద్వాపరంబుల 

భూలోకగమనంబు (పతి పేధించిరి. ఇట్లు (పతిపె.ధించినను 

వారిసుభౌవీతంబులు వడ చెవులంబెట్టి మోాటక ౦బును సాహా 

స౦బును, మదంబును, నసూయయు, నవివేకంబును దనకు 

నె జ గుణంబులగుటం గలియుగంబు కరయుగంబు మొగిచి 

యిట్లనియె. 116 

టీ, మజియఃుక౯, బహు ప కారంబులక్ =అ నేకరీతుల, బుద్ది, చవ్పీయు€, 

(పీయంబు=హీతమ్బు పలికియుల్ =హితోప దేశము చేనియు, హెచ్చుకుందు= ఎ 
క్క్కు_వతేక్కు_ వలు, ఆడియు౯ = చెప్పియు, బృందారకులు = ఇం చాదులు, కలిద్వా 

'పరంబుల భూలోక మనంబుజకలి ద్యాపరయుగ ములుభూలోక మున కరుగుటను, 

(పతి షేధిం చిరిజవపలదనివారించిరి. ఇట్లు, (ప్రతి షేధించిననుజపద్ద నిఐ "రించినన్ను 

'వారినుఫాపి,తంబులు= ఇం దాదుల మంచివచనములను, పెడచెవులక్ , పెట్టి= 
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ఛెవులం బొరనీయక, అనంగా వినక, మఆక ంబునుక మూర యా, సౌనాసం, 

బును మదంబును=గర్భంబును, అసూయయుక్ =గుణములందలి దోషముల 

"నించుటయు, అవి వేకంబును= అజ్ఞ తయు, తనకుకొ = ఆకలి పురుషునకనుట, 

నె జగుణంబులు= స్వభావసిద్ధ గుణములు, అగుట౯ = అవుటంబట్టి, కలియంగం. 

బు కరయుగంబుక్ = రెండు చేతులను మొగిచి= మోడిచి, ఇట్లు, అనియెక. 

ఉ. వేలుపులారమిోకుం బది వేలనమస్కృృతులాచరించె ద౯ 

మేలుదలంపు. జే ననని * మోదం జరించెదం గొంతకాల ము 

'ద్వేలత నెవ్వండే నొకడు శ దేశములోన నధ_రృవ_ర్తియై 

(వాలినవా(డు లేండి పలుశేవంకలునారసి చూడవచ్చినన్ . 

టీ, వేలుప్రులార=ఓదేపఠలారా ! మిక్రుక్ , పదివేలనమస్కృృృతులు, ఆచరిం 

చెద = చేసెదను మేలు= నా శేయస్సును తిలంపుండు = కోరుచుండుండు, 

ఏను, అవనిమిందక్ =భూలోక మందు, కొంత కాలము చరించెదక్ =వ ర్తిం చె 

దను, చేశములోనక్ = భూమియందలి దేశములలో, ఎవ్వండేన్సి ఒకండుజ ఎవం 

డయిన నొకపురుషుండు, ఉద్వేలతక్ =మర్యాదల నతి క్రమించుటచే, అధర్మ 

వర్తియై=అధర్శమందు వ ర్హించుచున్నవాడ, _వాలినవాండు = గర్వించిన 

వాడు పలువంకలు ఆరని, చూడక ,పచ్చినక = అంతటను వెదుకగా, లేండె= 

తేడా ఉండకపోండని భావము. 

తా. ఓయిం[దాది దేవతలారా ! మోకు పదివేల దండములు పెక్రైద, నాకు 

(శేయన్సు గలుగున ట్లాశీర్వదింపుండు. శేనుగొంతకాలము భూలోకంబున సంచ 

రించెదను. భూలోకమున ౫ ర్వాతిశయము గలవాండయి ధర్మ మర్యాదల నత్మిక్ర 

మించిన వా(డొక(6డయిన నుండ6డా? ఉండకపోండు. అట్టివాని నాశయించి 

భూమియందు. (జవేశించెదను. 

శే, వానిదుర్వు త్తి నెపముగా $ వసుధ యేలు 

నలునివై € (బత్యవాయంబు $ గొలుపువాండం 



894 కృంగారనె వధము [ఏ-117,118. 

గొలిపి యతని. [బవేశించి + నిలుచువాండ 
నిలిచి యాతని మననీక $ యలంచువాండ. 117 

టీ. వానిదుర్వ్భ త్తి నెపముగా౯ =ఆయధర పరుని దు ర్వ్యాపారముమివ చే, 

చసుధక, ఏలునలునిపె౯ = ఏలునట్లి నలచకవ రిప, (పత్యవాయంబు= దోవ 

మును కొలుపువాండక్ =కలిగించువాండను, కొొలిపి=కలిగించి, అతని, (ప 

వేళించి=జఅనలునినావహించి, నిలుచువాండక్ ఇస్టీర ముగా నుండువా6డను, నిలిచి 

ఆతనిక్ , మననీక=|బదుకనీయక, అలంచువాండళ౯్ = బోధించువాండను. 

తా. ఆదుర్హార్టుని నెపమున నలునిసె దోషములు పన్నెదను. పన్ని తన్నూల 

మున వాని నాసహించెదను. ఆవహించి వాని (బదుకనీయక ఇకాధించెదను. 

ము. వినుండీవాదు (పతిజ్ఞ వేల్పులు జగ $ ద్విఖ్యాత చారితు నా 

తనినేబశ్లైద నెద్దియెని యొకరంశేధం బబ్బెడుం గాక యే 
ననువేలంబును గొల్బు దేవతలు తా 4 లాయేమి యావంతద 

ప్పననై నంగలిసొచ్చుగానిమెయిమై $బోని చ్చు నే యెవ్వరిన్ , 

ట్ర్ వేల్పులు = 2, దేవతలారా ! సాదుగ్రుతికక విను(డీ, జగద్విఖ్యాత చారి 

(_తుక్ =జగంబునం (బఖ్యాతిగాంచిన (పవ ర్గనముగల, ఆతని =ఆనలుని, నేల 

పశ్లైద౯ =లొంగందీనికొనియెదను. ఏను, అనువేలంబును=పతిదెనంబును, క్ 

ల్చు దేపతీలు=కొల్చునట్ట చేవేలుు జాలా? ఏమి=మాహాోత్త్మ గ్ర ళూన్యములయిన, 

గులకతాలయియుండునా? అనలా వారు [పభావ శూన్యులయియుంన రనియు 

వారియను[ గవాంబునక్ , లద్దె, వ! ఒకరం[ధంబు = ఏదయిన నొకసందు, 

'అబ్బెడుక , కాన=కలుగునుగాక, నాకొొల్సిన దేవతీలయను[గవాంబుపలన నా 

కుం, బవేశింసంవశిన యవకాశ మెద్దియెన లఫించుం౮గాకయని భావము, క లి=కలి 

రాజు, ఆసంతతప్పుషక , ఐనక్ = ఆపగింజంత నేరమున్నప్పటికిన్సి చాచ్చుకా 

-కాక=పవేశించును, కానిఎవ్యరిక్ = ఎంతగొప్పవారినై నను మెయిమైక్ = 

(పాణముతో, పోనిచ్చు నే=పోనిచ్చునా? అనలా. బోనీండని భవము. 

తౌ. ఓదేవతలారా ! ఇదే నా(పతిన వినుండు, (ప్రసిద్ధ చర్మితుండగు నలుని 
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నాసహింఇెదను. దై వాను గహామువలన నాకతనియందు6 (బవేశింపందగిన సందు 

లభింపకపోదు. ఆవగింజంత యవకాశము వొరకినను గలి నలునియందు6 [బవేశిం 

పగలండు. కలియెంలీవారినె న నూరకపోనీయండు. 

చే, ఆవగింజలు తాటికా శే యలుగ నాడి 

దొడ్డ సేయుదు సన్నంపు శే దోసమైన 

హరిహర(బహ్ల లైన నా శీ యంతవారె 
కపటవమూా యేం[దజాలాది + కౌళశలమున. 119 

టీ, ఆపగింజలు= ఆపగీింజలంత లేసీ నించా వాక గ్రములను, తాటికాయలుగ క 

= తొటికాయలంత పెద్దవిగా, ఆడి=వలికి, సన్న ంపుదోషము=చిన్న దోసము, 

ఐనక్ = అబినప్పటికిని, దొడ్డ సేయుదుక =గొప్ప దానిగా. జేయలోలుగుదును, 
కపట... కౌశలమునక్ --కపట=పంచనము, మాయా= మోసము, ఇం దజాలము, 

ఆది= మొదలయిన విస్యలంవలి, భొశల మునక్ = నేర్వుచే, వారివార[ బవాలు = 

విష్ణువు, శివుడు (బహ్మా యముననుు నాయంతివారె= నాయంత గొప్పవారా? 

అనగా గారనుట. 

తౌ, ఓయిం( దాది సురులారా! చిన్న చిన్న నా*క్యములను నామాయాబలము 

వేం బెన్స పెగ్గ వానిలాం గల్పించిపలికి చిన్నిగోవ మునై నను గొండంతగోసము 

-గాంజేయుదును. కపటము, ఇం్యవజాలము మొసలగు వివ్యలందు, నాస (బహ్లో 

దులయిన సములు-గా చేరరు. 

క, కాదంబొ. (దావింతును 

జూదం బాడింతు వలల 4 జొక్కు_ల( బెట్టం 

బె దలుల నియోగింతును 

వె దర్భతనూజమిా(ది $ వల పుడిగింతున్. 120 
టీ. నలునిచేఅనుపద మధ్యాహార్యము” కాదంబరిక్ =కల్లును (తౌవింతుకా 

=(తౌగునట్సు చేయుదును జాదందు, ఆడింతుల = ఆడునట్లు సేసెనను, పల 

లక్ =మాయలచేత, వొక్కులక్, “పెట్టక్ = మోహీంప జేయుటకు, పెదలు 
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లక్రొ= న్లీ)లన్కు నియోగింతును=పంపుదున్కు వై దర్భతనూజమీో(దివలపుక్ = 

దమయంతి యందలి (పేమయున్ను, ఉడగింతుక =తొ లంగునట్లు చేసెదను. 

తౌ, స్పష్టము. 

కే. జేయు మాటలవేల యోీవిబుధులార 

యవథరింపుండు నిజము మోశేయడుగులాన 

ఛె మితో భూమితో. బెడణే బాపువాండ 
నిమిషమా[తంబునంద యాశేనిషధ పతిని. 121 

టీ. ఓ విబుధులార =ఓయిం| దాదులార, జేయుమాటలు, అవి, ఏల=ఎందు 

లక, మియడుగులాన=మోపాద సాక్షీ గ జెప్పెదను, నిజము= సత్యమును, అ 

పధరింపుండు= ఆలకింపుండు, నిమిషమ్మాతంబునంద = అప్పపాటు కాలములో నే 

ఆనిషధపతిని=ఆనలరాజును, "భై మితోక్ =దమయంతితోను, భూమితోక = 

భూమండలముతోను, పెడంబాపువాండక్ = ఎడంచాసపెపను. 

తా. ఓయిం(దాదులారా ! వేయుమాట లెందులకు ? మిపాదసాక్షిగా+ 

సత్యము చెప్పెదను వినుండు, నిమిషకాలములో నే యానలుని దమయంతితో 

వియోగము పొందునట్లు గాను రాజ్య(భ ష్టుండగునట్ల్టుగాను జే-ససెదను. 

వ. అని పలికిన నెమ్మనంబులం గుత్సించుచు నతనియు త్పాహంబు 

దై వకల్పితంబు గాన్రున నన్వ్యథాక రింప నలవిగాక నాక్ప 

చ (పముఖు లగుబర్జ్సి! ర్ఫుఖు లనో్య్టోన్యముఖావలోక నంబుగాసి మ 

నకుం గలిరాజుతోడ సంవాదం బింగియ చాలు తముండు 

నన్నయు నగు ర్ లిద్యాపరం౦బులు (బహ్మలోకంబునుండీ యా 

(బవాని రయోగంబున. బోవుచున్నవారు గావలయు. పాతెడు 

నీళ్ల కుం గట్ట వెట్టం బని యేమి ? పొధండుపొదండని పోయిరి. 

కలియును గామ కోధలోభ మైహపరివారపరివృతుం డై ని 
మధ బేశంబుచాయన భూమండలంబునకు డిగ్గె నప్పుడు. 122 
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అలాటి 

టీ. అనిపలికినక్ జక లియట్లుపలుక గా, నాకప(పముఖులు=ఇం(దుండు మొడ 

లగువారు, అగుబ ర్థి ర్యఖులుజ అయినట్టి దేపతేలు, చెమ్మ నంబులక్ =తే మమనస్సు 

లందు, కుత్పించుచుక్ =నిందించుచు, ఆతనియుత్సావాంబు = ఆకలియొక్క 

(పయత్నము, దై సకల్పితంబు, కావువక్ , అన్యథాకరింపక్ = తిరస్కరించు 
టకు, అలవికాక, అన్యోన్య ముఖాసలోకనంబు =పరస్పరము ముఖములను జూచి 

కొనుటను, చేసీ మనకు... చాలుక్ =కలిరాజుతో నిప్పుడుచేసీన సంభ వణము 

చాలును తీయ్తుండును, అన్నయు, అగు కలిద్వాపరంబులు, (బహ్మలోకము 

నుండి. . పోవుచున్న వారు ఇ|బన్మయాా తలందాలిచి సత్యలోకమునుండి పోవు 

చున్నవారు, కాపలయుక్ =అయియుండవచ్చున్కు పొడు... ఏమి = (సప 

హించునీళ్ళకుం గట్టంగట్ట్ర శక్యంబుకాదు. పోదండు, పొదండు,అని, పోయిరి. 

కలియును, కామ .. .వృతుం డె. కామము, కోధ ము, లోభము, మోహములను, 

పరివార=పరిచారకులతో, పరినృతుం-డై = ఆపరింప(బడి, నినధ దేశంబుచాయన = 

నిషధ దేశమువై పుగా నే భూమండలమునకుక , డిగా, అప్పుడు. 

నీ, హోేమాజ్యగంధోేరి $కు ద్వేగ మొందుచు( 
(గతుధూమముల చేతి! గాసిపడుచు 

నకిధథిపాద మోళశేనాంభఃప్లుతము లైన 

గ హా మేధిమందిర శకీతితలముల 

జీరువాజుచు. బూ ర్త+శిశిరానిలంబుల, 

జలివట్టి వణంకుచు $ సవనళుష్మ 

పుటపాకముల వెక్కంశేబురపురం బొక్కుచు 

బశుబంధముల( జూచి 1 భయముపడుచు 

లే, (వతులబృనులకు యతికోటిశ రాంఛ ములకు 

(బహ్మదారులయాపాఢశేపం కులకును 

నంతరంగంబులో నాత్మశవహననశంక 

తరతరవు యుద్భవిల్ల ౦గలేదల్ల డిలుచు. 128 

ర్7 
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టీ. (అవతారిక) కలిపురుషుండు తనపరివారముతో నివధ పాంతేమునకు 
వచ్చియు నందు (బవేశింపలేకుం డెలని చెప్పుచున్నాడు. కలి, అనుపదము 

(ఆధ్యాహార్యమ్యు సశోనూజ్యగ ంథోరి, శి -హోమాజ్య= హోమఫు చేతిసంబంధి 

యగు, గంధ =పరిమళముయొక్క_, ఉధి కిక్ = తరంగమువకు, ఉ ద్వేగముజ 

భయమ్ము ఒందుచుక =పాందుచు, (కతుఘూమముల చేతక క య్య్జూ సంబంధి 

యగుపొాగ చేత, గాసివడుచు౯ = బాధ శొందుచు, అతిథి... ఫ్లతములు- అతి 

థిజఅతినులయొక్క_, పాదకూళన = కాళ్ళుకడుగుటకు. బోసిన), అంభః= 

నీటి చే, ఫ్రుతములు = తడీనీనవి, వినగ్భవా మేధ్ మందిర కీ తి తేల ముల్ = అయి 

నటి గృవాస్థులయొక క యింటీవాకిళయందు, జీరువాఖుచుక = జాశిపడుచు, 

పూర్తశిశిరానిలంబులక్ --పూ ర్హ = ఢౌారి కులు నిర్మించిన వాపీకూప తటాకా 

దులనుండీ వచ్చెడి, శిలిరానిలంబుల్్ = చల్లనిమారుతి ముల చె, చలివట్ట =చలి 

గొని వణంుచుక = కంపమునొందుదము, సవన. ..యుక్క_క౯ సపనశు ప్మ= 

యాగాగ్ని సంబంధియగు, పుటపాక నబల= రెండు పక్కు_లందును గగిగెడి తాప 

ములయొక్క్క_, వెక్క_క్ = వెట్టచే, పురపురక్, పొక్కుచుక్ =దుఃఖించుచు, 
ఆనా నిషధ దేశమందు యాగములు బహుళ ముగా. (బవ ర్రీల్లుటంజేసి యు 

భయపార్శ్యుములందును వహ్నితౌపము మిక్కిలి వీడించుచుండంలా. గలి 

సహీంపలేక దుఃఖము నొందుచుండేననిభాఐము. పశుబంధములక్ = యాగపశు 

వులను బంధించుటలను, చూచి భయము, పడుచు [ఎతులబృ్బసులకుక =మునీ 

శ్వ్యరల ద ర్భాసన ములకు, యతికోటిరాంభ ములకుక్ ఆ యతీం(దుల వెదురుక జ్రిల 

కును, (బవా...పం క్తులకునుజ (బహూచారుల మోదుగు దండములవరు సలకును, అం 

తరంగంబులోక్  =మనస్సులో, ఆత వాననశంకి = తాను జచ్చు సేమోయని సండే 

వాము, తరతరనుజ[కమముగా, ఉఊద్భవిల్లంగక =కలుగ లగా, తల్లడిలుచుక్ = 

భయమునొందుచు, వేదాధ్యయనముల చేతను, (వతముల చేతను, యోగముల 

చేతను, (బవాచర్యాదివర్లా శమధర్శ ముల చేతను, బరమపవిత్రులయినవారిని స 

మిపించినచో€ దనపాణంబులు వోవు నేమోయిని మనమున భయమందుచు 

దూరముగా దొల౧పోవుచుం డెను. ఈవెప్పుటచే నిషధ దేశము యాగాదులలో 

సమ్భుద్ర మయుండుట చే. గలికిం (థ్రశేశింప నలబి కాకుం డెననిఫెావము. 
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తా. కలి తన పరివారముతో నిషధదేళశముపంక పచ్చెను. కానియందు. 

బరమపవి(త ములగు కార్యములు (పప ర్తిల్లుచుండుట చే చనెచ్చటను గాలూనుట 

కపకాళములేదు. అందువాండు యాగములు జరుగుచుండు భూములనుజూాచి 

భయపడుచుం డెను. [కతుధూమములచే గాసీవెందుచుండె. అతిథుల పాదప 

మభ నార్ధముపోసిన జలము చే దడీసీన గృహస్థులగ్భహాంగణములందు జాణిపడు 

చుం డెను. ధార్మికులు (తేవ్వించిన తటాకాదులందలి చల్ల నిగాలులకు వడంకు 

చుండెను. ఉభయపార్శ్వముల ప ర్లీబ్ల యాగములందలి యిన్ని తాపమునకు 

దుఃఖించుచుం డెను. పశుబంధములంజూచి తన్నులసూడ నట్లు బంధింతురేమో 

యని భయపడుచుండ. దర్నాసనములను, యతశీశ్వరుల వెదురు(గజ్ఞలను, (బా 

చారుల నసండములను జూచి తనకు (బాళకాపాయము గల్లు నేమోయని మన 

మున భయపడ. జె చ్చెను. 

సీ సననయూప స్తంభ +సంభారములః జూచి 
శూలంబులో యని సుక్కిసుక్కి 

భూ దేవనిటలోర్ధ శీపుండంబు లీషించి 

ఖడంబులో యసిశకలంగ్ కలగి 

(బవ్వాచారి జనోత్క_$రంబు మాంజులు సూచి 

పాశంబులోయని 1 (బవసీ [బమసి 

యధ్వర[నుజ్ని కాశీయంబు లాలోకించి 

యురగంబులోయని + యులికి యులికి, 

శే, ఏ(పనికరం బనుష్టానశ వేళలందు( 

చాణిపం కేరుహోద రాశ భ్యంతరమున 

నిలిచి యె త్తిన యాచను + నీయ తీర్థ 

జలము శాపోదకం బని శ యలికి యలికి. 124 

టీ. (అవ) కలి చండాలరూపుండుకాన యజ్ఞాదిస త్కార్యములందలి సంభా 

రములు వానికి భయదాయకంబులె యుండెనని చెప్పుచున్నాడు. సవన... 



900 శృంగారనై మధము [ప-]1 24. 

భారములక్ సవన జ యక మందలి, యూప స్తంభ = చండ మొదలయిన యూప 

_సంభములయొక్క_, సంభ రములక్ = సమృద్ధులను, చూచి, భూలంబులో= 

కొల్లు లేమోయని, (గుక్క, (నుక్కి_ = మిక్కి_లిజంకి, యూప స్తంభములు వా 

నికి భయంకరళూల ములప లె. గానవచ్చుచుం డెనని భావము. భూదేప. .. పుండం 

బులు--భూ దేవ= (బావాణులయొక్క_ , నిటల=నుదుటియందున్న, ఊర్థ్వపుం 

(డంబులుజవిబూదిరేఖలు, ఖడ్డంబుబోయని=కత్తు లే మోయని, కలయ, కలN= 

మికి_లి క లంత చెంది, (బివాచారిజనోత్క. రంబు మౌంజులు= _బహ్మచారులు మొల 

లందు6ందాల్చిన ముంజగడితో నలిన తౌళ్గీను చూచి, పాళంబులు ఓ, అని= 
G గ దు 

పాళములనెడ బంధనవిశేషము లేమోయని, [బమసి, |బమసీ = మిక్కి లియు 

భాంంతిచెంది, అధర... కాయంబులు--అధ్వర=జయాగములందలి, (సుక్ = 

సర్చాకృతి-గా. గజ్జతోం జేయంబడిన హోమసాధ నములను, ఆలోకించి = 

చూచి ఉరగంబులో=సర్బ్పములేమోయని, ఉలిక్కి ఉలికి = మిక్కిలి (త్రులిపడి, 

పి పనికరంబు=['బావాణసమూవాము, అనుష్టాన వేళలందుక్ = నిత్వకరాచరణ 
— © — 

కాలములందు, పాణి...తరమునక్ _పాతీపంకేరుపహా = పాణిపద్యములయొ 

క్క, ఆదరాంతేరమునక్ = మధ్యపదేశమునందు, నిలిచి = నిలుపంబడి, ఎ 

త్రీన, ఆచమనీయతీర్థ జలము = తీసీకొన్న యాచమనము కొక యిన జలము, 

శాపోదకంబని=శాపమిచ్చుటకు వదలుచున్న జలమే మోయని, అలిక, అలికి= 

మిక్కిాలిభయపడి, సంధ్యాది సమయములందు (బాహణో త్తము లాచమునము 

చేయు జలము చేకులోనుంచుకొని నిలిచి జపించుచుండ నది కలి శాపమొసంగ 

బట్టిన జలమని మనంబున భయప డెనని భావము. 

తా. కలిపురుషుడు రవాణా ర మ కొనివచ్చిన యూప స్తంభరబులనుగాంచి 

తన్ను6 జంప సమకూర్చిన శూలము లేమోయని భానించి మిక్కిలి జంకుచుం 

డెను. (బావాణులు నుదుటం బెట్టిన బూదిశేక లాకలికి ఖడ్డములవలె భయమ 
'శోగెలుప్రచుండి. (బహ్మచారుల మొలలందున్న మౌొంజీబంధములు పాళంబుః 

నలె ఫీతి గలిగించెను. అధ్యరములందు హోమసాధనములగు గారుమయము 

లగు(సుక్కు-లు సర్బ్పములవలె€ గానవచ్చుచుం డెను. (బాహృణులు సంధ్యాసవ 
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యములందు వా స్తములందు( దాల్చిన జలము శాపోదక మేమోయని భయము 

గొనుచుం డేను. 

wre న. ఆక్మెఘాతకుం జూచి $ వార్షింపంగా నేల 

యతండు సర్వస్వార శ యజ్ఞక రృ 

(బహ్మఘ్నులని యేల $ పరితోహమందంగ 
నాతండు సర్ప మేశేధాభిరతుండు 

(బహ్మాచారీత్వరీ $ రతికేల మోదింప 

నది మహా(వత దీక్షుశకంగకంబు 

వ పులమధు పాన $ విధి కేల యలరంగ 

సౌ తామణేోస్టి మాfజకులు వారు 

తే. ధూళిభూసరు( బరికించి * మేల నిక్క 
పావనస్నానవిధిమృదా + భ వ్యుం డాత, 

డనుచు మూండవయుగము ద శే న్నచట నచట 

భాంతి దీన్నంగ గతిలేక శ భంగపడుచు. 125 

ట్, (అవుృఇందు(గలితన కా శయముగలుగు దున్న దని భమ చెందిసంతసిం 

చుచుండంగా, ద్వాపరుండువాని భా9)ంతిని వొలగించుదున్నాండు. ఓకలి రాజా, 

(అనుపదమ ధ్యాహార్యము) నీవు, అత్మ ఘాతకుక =తన్నుందాంజంవుకొన్నవానిని 

చూచి, హర్షింపక్ =సం నించుట్క ఏల? అతండు= అట్లా త్మృవాత్య చేసికొన్న 

వాండు, సర్వస్పారయజ్ఞక ర్త = సర్వస్వారమనెడియజ్ఞ మును జేసినవాండు, 

అవగా నీవాత్మ వాత్య చేసి కొన్న వి పుంగాంచి యాశ్రయములభిం చెనని సంత 

నించుచున్నావు. కాని యావిఫుండు సర్వస్వారమను యజ్ఞ మునుజేసి తన్నా 

హుతి శాం దే ఫినపుణ్యాత్తుండు. అంతియకాని నీవనుకొన్నట్లు పాతకి గాండని భా 

సము. (బహృఘ్నుక = చా) హ్మణునింజంపిన వానిని;కని, సంతోషము, అందంనకొ, 

ఏలజ= సంత సించుటయెందులకు, ఆతండు, సర్వ మే ధాఖిరతుండుజ సర్వ మేధ మ నెడి 

ళు మండాస  క్రీగ లవాండు., (బహ్మవాత్యగావిం చెయాన యాబొ(పండుముహిసా 
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తకుండని తలంచివానినా[శయించి యిందు([బవేశింపంగలనని సంత సించుచున్నా 

వు. కాని యతండు నీవనుకొన్నట్లు పాపాత్సుడు కౌండు,వాండు సర్వ మేధమ 

నుయాగ మును జేయందలంచి* ఛా వాణో బా వాణమాల భేత”"య నెడి (శుతి(ప 

కారము _బాహ్లుణుని, జంపెనుగాని యశకారణముూూా జంపలేదు. అతడు 

యాగార్గము చంపుటచే నెంతమా[తమును చాపాత్తుండు కాండని భావము* 

(బవాచారీత్వరీరతికిక =| బహ్హచారియును, జారిశ్రియుస ల్బెడి సంభోగమునకు, 

మోదింపక్ , ఏల=మోదించుటయెందు లకు, అది=ఆ[బహృచారి జారిణీసమాగమ 

ము, మహా[పతే దీక్షకుక = మహా వత మనెడి య్జ్ఞ మునకు, అంగకము=అంగమై 

యున్నది. ఓకలిరాజూా |! (బిహ్హచారి జారిణీతో సంభేగించుటంజూచి, యది 

సాతకమునియు, దాని ననుసరించి నీవిందు. (బవేశింపవచ్చునసియు. దలంచు 

చున్నావు కాని నీమనోరథము విసలమయ్యె. వారట్టు చేయుట మహో(ప్రతమ 

నెడియజ్ఞ మును బూ ర్తిగావించుటేే కాన యది పుణ్య మేకానిపాపముకాద 

నియు, దానివలన నీకు. (బవేళింపనవకాళశము లేదసయుఫౌెవము. వి ఫులమధు 

పానవిధికిక = (బావాణులు మద్యపానము చేనినందులకు, అలరయగక్, ఏల= 

సంతనించుట యొందులకు ? వారు = అమద్య'పానము చే సెడి చానాణులు, 

సౌ (తామ ణోస్టి యాజకులు = సొ(తామణియను నిష్టినిజేయువారు. నీవు మద్య 

పానము చేయు బావాణులను జూచి తేన్యూలమున. (బవేశింపపలెనని చూ 

చుచున్నావు కాని. “ సౌ త్యాామణ్యాం సోమ[గహాంశ్చ సుర్మాగహాంశ్చ 

గృన్లా ని” యనెడి (శుతిపకారము సౌ(తామణీప్టి చేయువారు సురాపా 

నముచేయసచ్చును. కావున వానిమూలమున నీవు (ప్రవేశింప వలను పడదని 

భావము. ధూళిధూసరుక్ = బూడిద వేంగప్పంబడినవాని, పరికించి =చూచి, 

నిక_క, ఏల = ఎగిరిపడుట యెందులకు, ఆతడు = వాడు పా 

వన... భవ్యు(డు = పావనజపవి తమైన స్నానవిధిమృదా = స్నానకర్శపు 

మట్టిచే, భవ్యుండు = శుభ ప్రదుడయినవా(డు, ఓకలిరాజా ! ఒంటిపెబూది 

నలందుకొన్న వారినిగాంచిి వారుమలినులనియు, వారిమాలమునం (బవే 

శింపవచ్చుననియు6 దలంచితివికాని వారుస్నానముచేసి పవితులె భూతి ధరిం 
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చినవారు.కాని నీనిన్నట్లు మలినులుకారని తెలియుమనిభౌపము. ఆనుచుక్, 

మూడపయంగము= ద్వాపరయుగము, తేన్నుక = కలియుగముననుట, ఆచట, 

చటక, భాంతి౯ , తీర్చంగకా = కలిరాజాభమను దొలంగించుచుండలా, 

గతి, లేక=దిక్కు లేక, భంగపడుదుక  =ఛంగపాటునుజెందుచు అనిపెపద్య 

ముతో నన్వయము. 

వ. నిషధ బేశంబులో. జనువా(శు మజియును. 126 

శే, న్నాతేకుల ఘాతుకులంగాంగ § సంస్త రించి 

నహితులకుంబో లె వెజిచు నశేగ్నా పహితులకు( 

దలచు డాంతు. గృతాంతు(గాం శ గలియుగంబు 

మానితెం బై నయమ్మపాశ$మండలమున. 127 
టీ. మానితంబు =పూజ్య మైనది, నినయమ్మహీమండలమునక్ = అయినట్లియా 

నిషధదేశ మునందు, కలియుగంబు, స్నాఠికుల౯ = విద్యాస్వాతకులు మొద 

లగు వై దికులకు, ఘాకుకులక్ కాంగక = మారకులనుగా, సంస కించి=తెలంచు 

కొని అగ్నా బ్రపొగులక౯ =ఆహీ తౌగ్నులకు, అహిళతులకుంబో లె౯ = శ తువు 

లకుపలె, 'వెజచుక్ = భయపడును, దాంతుక = ఇం దియని[గవాముగలపు- 

జని క తాంతుగాక్ =యమునియగా, తెలంచుక = 'వించుచుండును. 

తా. ఆకలిరాజు నిషభడేశమున సంచరించుచు స్నాననిస్థులు మారికులనియు 

శాహితాగ్నులు శ్యశువులనియు, దాంతుడు యముండనియు భి'వించు 

చుం డెను. 

నీ, భల భాటించుం శే బరమబంధులంబో లె. 

జా ర్వాకులకు( గ రాం 4 జలి ఘటించు 

జె నులం బొడగన్న $ నంశోషమునం దేలు 
జే యని (మొక్కు_చు( $ జెలంగి నవ్వు 

వె తండికుల కి శ వాదనం బొనరించు 

ామండులకుం. జూల+భ క్ జేయుం 
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గాపాలికులకు సీత్మా_రంబు గావించు. 

బరిచయించును దిగం శ బరులతోడం 

చే చాశుపతకకు పాలికాశభస్మ ధూళి 

వాళి యుద్ధూళన[ కియా వేళయందు 

గాలివెఎబడ్ీ. బై రాల శ ~ళవళించ్య 

గభలియుగము పావకన్ఫులింశేగమ్యు లనుచు. 128 

ట్. కలియుగము (క ర్త) బౌద్ధులక్ ఇబౌద్ధ మతమువారిని, పరమబంధులక , 

పో లెక =నచ్చినచుట్టములనువ లె; పాటించుక =గెరవించుచుండును, చార్యా 

కులకుక =నా స్టీకులకు, కరాంజలిక = చేమోడ్చును, ఘటించుక్ = చేయును, 

అనయా నమస్మ_రించుననుట, డై.నులక్ ఎడ నమతస్థులను, కన్నక్ = చూచిన 

చో, సంతోవమునక్ , లేలుక్ =పొంగిపోవును. చెలణి=అతిశయించి, జేయని 
(మొక్కు-చుక్ , నవ్వుక్ , వై తండికులకుక = వితంతావాదముసల్పువారలకు, 

అభివాదనంబు=నమస్క్మా_రమును ఒవరించుక = చేయును, పాషండులకుకొ = 

పావండమతేమువారికి చాలక్ , భ క్తి, చేయు౯ =భ శ్రి చూపును కాపా 

లికులకుక = కాపాలిక మతమువారికి, సత్మా_రంబును = సమ్హానమున్యు కావిం 

చుక =చేయును, దిగంబరులతోడక్ = దిగంబరులైవ రి ంచువారితో, పరిచ 
యి ఘుఇచేయును, పాశుపత... పాళి పాశుపత = పాథుపత పతమాచరించుశె వుల 

యొక్క, క క్షపాలికా=సన్యాసులు ధరించునొకదినుసు సంచియందున్న , భ్ 

స్యభూళిపాళి=భూతి సమూవా ముయొక్క_, ఉఊగ్జూళన్నకి యా వేళలందుక =ఒడ 

లికింబూ?కొనెడి సమయమందు, గాలి వెంబడి = వాయువశమున, పైని=తన మి 

ద, రాలక =రాలినచో, పాసకస్సు లింగంబులు= అగ్ని హో, తకణములు, అను 

చుక్ , కళవళించుక్ =తొ టుపడుచుండును, కలి, బౌద్ధ క్రై న కాపాలికచార్య్వా 

కాదిమతేములవారి నెక్కు_డుగా గౌరవించిసంతసించుం జెననియు, శౌ వులుకరీర 
మునిండ బూడిదపూ సీకొను పప్పుడదిగాలి చే. గొట్టికొనివచ్చి తన-పెం బడినచో 

నాభూతికణ ములు పవి[తములగుటం జేసి యగ్నికణ ములప లె6 దాయక గా గలయతే 

వెందుచుం జెననియు భావము. 
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క, వేగుంబోకలమేల్క_ని 

ఛాగవతోద్దీయమొాన $ భగవద్గీతా 
రాగం౦ంబులకును మది ను 

"జ్వీగంబు వహీంచు( జే(దు $ తిన్న విధమునన్. 

టీ. వేగుంబోకలక = వేకపజాములందు, మేల్కుని= తెలి విచెంది, భౌగ... 

రాగములకుక్ -- భా గవత్ = భగవడ్భు కులే, ఉ ద్రీయమాన=గానము చేయ (బడు 

చున్న, భగవద్గీతా = భగపద్దీ తౌశ్గోకములయొక్చ., రాగంబులకుక = గానము 

లకు, లేక మాధుర్య ములకు, మది =మనస్సులో, చేందు=విషము, తిన్న విధం 

బుక్ =తీన్నచందమున, ఈ ద్వేగంబు, పహించుక  =భయముచెందుచుండును. 

నీ, అప్పరాకుండు పరా శీకమగా శేతెంచు 

(తోవకు దూరంబు శ తొల(గిపోవు 
నాదోషకారి సశీన్నా రసి దవ్వులంగాంచి 

యోాలంబునకు(దాకి  యొదింగి యుండు 

నాపాపజాతి మాశేసోపవాసిని గని 

లంఘింపంబోయి కా శ ల్నలీయం గూలు 

నావెనుగొజుకు యా $ యావర(వతధారి 

బదదారి యని వేర్చి $ పండుగొటుకు 
ళా 

తే. నాన్ఫశంసుం డోసరిలు Gl శ ఖానసులకు 

నాదురాత్తుండు (శ్రోతియు $ నపవాసించు 
నాఖలుండు సోమయాజి నిగీరాకగించు 

నక్కి. రాతుం డనుష్టాతు $ ధిక్కరించు. 180 

టీ. ఆపరాకుండు = నీచుండయిన యాకలిరాజు, వరాకమ్మగారు=పం (దెం 

డుర్మాతులు పవాసము చేసిచేగాడి పరాకమనెడి (వత మాచరించెడి న్లీ), ఏతెంచు 
తో9ివకుక్- = వచ్చుచున్న ట్టి మార్గమునకు, దూరంబు=దూరముగా, తొలల 
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పోవుక్ , ఆశగా శరాళకమ నెడి పతమునాచరించువా రెవ్వ లై న వచ్చుచున్న చో. 

జాచి భయపడి దూరముగా వాటిపోవునని ఖభెపము. ఆదోష కారి=ఆపాపా 

తుండు, సన్న్యానిక్ , దవ్వులక్ , కాంచి=దూర మునంజూచి, ఓలంబునకుక్ = 

వృత దుఅచేగూఢ మైన స్థలమునకు, తారి=పోయి, ఒదిగి ఊండుక్ ఐపొంచి 

యుండును, ఆపాపజాతి =పాపజాతిక లి, మాసోపవానీని = మాసముదివమయు లుప 

పశించుట య నెడి. ఐత మునుబూనిన డాని, క ని= చూచి, లంఘీంపక , పోయినల్ = 

డాటంబోయి అన౮గా భయముచే దాంటుచు. బర్నె తింబోయి, శాలు, నలి 

యక్ = చూర రృ మగునట్లు గా, కూలుక = నేలంబబడును, ఆ వెనుగొతుకు= 

ఆదూషకు( పరః కలి యాయావరవతధారిక = యాయావర ఐతీమను 

దాల్చినవానిన్సి పగదారి = శతగువని అని, పేర్చి = అతిశయించి, పండుక 

అతుకుల, అనృశంను(డు=ఆ కూరు(డు, నై ఖానసులక్షుక్ =వాన ప్రస్థులకు, ఓస 

రిలుక =తేవ్పించుకొనిపోవును. ఆదునాత్తుండు, _శోతియుక్ = వేదాధ్యయన 

పరున్సి అపవాసించుక్ = త... ఆఖలుండుు సోమయాజిక్, నిరాక 

రించుక =తిరస్క_రించును, అక్కి_రాతు(డు = ఆనీచుండు, అనుష్టాగు౯ =అను 

స్థానపరుని, ధిక్కు_రించుక్ =తీరస్కు_రించును. 

తా. ఆడు రాత్తుండయి: కకిపురుషుయు, పరాకాఖ్యమగు (వశము సలుపు 

వారింజాచి భయమున దూరముాం. దొలణశిపోవును, సన్యాసులనుజూచి భయ 

మున జూటునశేలి దాగియుండును. మాసోపవాసము చేయువారిని గని భయ 

మున లంఘీంచి పర్విడంబోయి కాళ్లు వీణుచుకొనువు. (తక ధారిని వినోధి యని 

తలంచు. వాన ద్రుత జంక్ (పక్కకుంబోవును, వే దాధ్యయనపరులను వెక్కి 

రించును. సోమ ఉశూజులను నిరాక”ంచును. అనుస్టానపరులను దిరస్క_రిం 

చుచుండును.. 

శా.అని ర్భాగ్యుయగాళ ర్మాతియనిహాశేహాకారముం జేయుజెం 

దాన న్పాధ్వస వుంది | _బొహ్మణులు సం ధ్యా వేళ (జేతస స్స్పమా 

థానంబొప్పంగ సం నుడయ త ఎప్పాశ్వబింబంబులో: 

గానా కాశ పథంబు స న 2 యీ లేరంగాన్, 
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ట్ర్ ఆనిర్భాగ్యుండు= ఫాగ్యహీనుండయినకలి, (జాహణులు సంధ్యా వేళ లు= 

(పౌకఠస్సంధ్యా'కా లమందు, చేతస్సమా ధానంబు= మనస్సునకు సావకాశత, ఒప్పక 

=ఒప్పునట్లుగా, ఆవిహింపక్ =ఉ పాసీంపలా,ఉదయ ...లో౧ాక్ =ఆదయిం 

చుచున్న నూర్యమండల ముతోేనుండి, ఆ కాశప ఫంబుక్ =గగనమాగ్గ మును, నిండి 

కొని=వ్యాపీంచి, శ్రీగాయ(తి= (పాత సృం ధ్యాధిస్టాన దేపతయగు గాయ తీచేవి, 

ఏ తేరలా౯ =వచ్చుచుండంగా, కాళరా (తి, అని=ళ క్రిస్తరయాపురాలయినదుర్షా 

డేవియని, 'డెందానక్ =మనస్సునందు, 'సాధ్యసము = భయము, అంది హాహా 

శారముక=సంతాపము సూచించుదు మొణి వెట్లుచుండును. 

తా. ఆనిషధ దేశ మునందలి బ్యావ్వాణులు నియతిపరులై చి త్తమును దృఢ 

పజిచికొని గాయత్రీదేవి నుపాసింపల్కానామె సూర్యమండల మునుండి వెలువడి 

యా కాళమును సనపభలతోంగప్పి వచ్చుచుండెను. కలిపురుషుండది చూచి 
సర్వసంహారకారిణియు, త కస్వరూపీ పీయునగు దుర్షయనికొని మనంబున భయ 

పడి సంతాపము నొందసా గను. 

వు. యజనూన(పమదావిక స్వర భగశేన్య స్తాళ్వదీర్హృస్క 

ధ్య్వజదండం బగునశ్వ మేథమఖతం $ (తంబు వ ౦చి య 

క్క్ట_జనుండొ త్తిలి న వ్వె వెదవిదులం $ గుచ్చించిపుప్పా స్తు చే 

నిజవా _స్తంబున( వేసి య( శుక ణముల్ 4 నిండార నేత౧బులన్, 

టీ. నోపనీయము. 

తే, జినగవేవషణనిరతుతేడొ చెట్ట సూచు 
నజిననద్భ్ర హ్మచారి చ శీయంబు నెదుర 

కుపణకాలోక నారి యాశీఖలు(డు గాంచు 

నత పణ కేళి రాజసూ$ీయాధ్యం మున. 183 

టీ, జిన... నిరతు(డు--జిన = జినుని (బుద్ధ విశేషుని) గ వేవణ= వెదకటయం 

దు, నిరతుండు=ఆస కీ గలవాండు, జై" చెట్టజ అయినట్టడుష్టుండగు కలిప్రరుషు. 

డు “ జెజెష్ట ** యనుపాఠమున, అయిన పెద్దమయగు కలియనియర్థ ము 
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ఎదురక్ =ఎదుటియందు, ఆజినవర్ =కృష్ణమృగశర్త మును ధరించిన, (బవ్యాచారి 

చయంజుక్ =(బవ్మాచారిసమూ వామును, చూచుక్ = చూచుచుండును. జినునివలె 

లేని (బహ్మచారులనుజూచునని యర్థాంతరము. ఆ దేశమునందంతటను వేదవిహిత 

కరము లాచరించు వాలేకానవచ్చుచుండిరి కాని, వేద బాహ్యు లెవ్వరును గాన 

రా లేదనిఖావము. క్షృపణకాలోకనార్ధి--క్షపణక = క్షపణకులను, ఆలోకన= చూ 

చుటకు, అర్థి =కోరు దున్న వాండగు, ఆఖలు6(డు= ఆనీచుండ మునకలి, రాజనూయా 

ధ్యరమునక్ = రాజhూయయాగమందు, అక్షపణశేళిక అక్ష =పాచికల సం 

బంధియగుపణ=ధనమందలి, కేళి! = ఆటకు, శ్షపణకులు లే వటి యాటనని 

యర్ధె"ంతేరము. కాంచుల, అనలా శ్షపణులనుజూడంబోయి యక్షపణేళి 

గలవారి జూదమాడుటకుధన మునొడ్డుట యం దాస _క్షగలవారి చూచుచుండును. 

“రాజరూయేయజమానో 2_ న్నైగీ న్యతి. *” అని వేదము దిగంబరుల జూడబోవు 

నీచుని కెక్కడంజూచచినను రాజసూయయాగ ముల నే చేయుచు నందుజూదమాడ 

ధనము లొడ్డు చునున్న వారు గానవచ్చుచున్నారని భావము. 

తౌ. గలరా 

ఇవ్వీధంబున. 1834 

G, భాండిక నుండల్నీ పకృతి ఫ్ బంధుండు బంధ కి కా పియుండు పా 

పుండసఖుండు జై నతేరు శ షండవసంతుండునుం దర స్కృత 

స్థండిలశాయియుం గపటశీభారి రికమి నుండు గై నై వినింద్యుక 

రు ౦ డత. డుండె. గొని ్న దినీముల్ని షథాననిమండలంబునన్. 

ఛాండిక'... బంధు(డు-భాండిక మండలీ=లండుబోతుల సమూవామునకు, 

(పకృతిబంధుండు= స్వా భావిక మగుచుట్టము, బంధకి కావీయుండు= జూరిణీ క్రీ) 

లను (పేమించుచున్న వాడును, పాహషండసఖుండు=పావండులకు మి తుండును, 

జైన...వసంతుడును౯ - జెన=జై జై నులనెడ, తరువండ = సృక్ష సమూవాము 

నకు వసంతుండు = చం యు కరనన్యర్ గిండలకాయురంటా = 

తిరస్కృర ఆధిక్క_రింప(బడు చున్న, ర తేలక యియుక 2 వేళటిక-నీలశయనించి 
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నియమముతో వేదాధ్యయనము చేయుచారుగలవా(డును, అనయా వేదాధ్య 

యనపరులను దిరస్కరించుచున్న వా(డనిభావము. కపటధార్షి కమి(తుండు=కప 

టులయిన ధారి కులకు జ్వీ హీతు(డును, ఏ, వినింద్యకరుండు= కుత్సితములగు 

కర ములుకలవా(డు, ఆతండు=ఆకలి, నిష ధావనిమండలంబునక్ =నిషధ దేశము: 

సందు కొన్నిదినంబులు, ఉం డెను. 

తా. లండుబోతులకు6 జుట్టమై జారిణులకుం (బియుండై, పాషండులకు 

చెచ్చెలియె, జై నుల కానందకరుండయి, స్థండిలశాయులగు వేదాధ్యయన పరు 

లను దిరస్క_రించుచు, డాంభిక ధర్మము లాచరించువారికి హితు.డె పర్షిల్లుకలి 

ఫురుషుండు కొన్ని దినములు నిషధ జేశమందుం డెను. 

మ. కలికాలంబు విదర్శ రాజతనయా గా థాంక వాళలీముహళో 

త్క_లి కాలంబమున౦ జరించె నిషధ * వ్రూనుండలి నారభూ 

నలనిగ్రాహీణి యైనపారిపద్నసెశన్య( కేశిదర్చోద్ధతుల్ 
నలసిగాం పాణిమయైనయా త కుసము+ ల్లాసంబుసంధింప(గన్ , 

గజం 

ట. కలికాలంబు=కలిపురుషుండు, మాగ్గ...పాణి - మార్గ = దౌరియందు 

భూ=పుట్లియున్న, నల=కిక్క_ సనడ్డి ని, ని-గాహిణి=న్మిగహించునది, వు 

ద్ధతుల్ = అయినట్టితన స్నేహితులయొక్క_యు, 'నేనయొక్కయు, పంక్షియొ 

క్క దర్పోద్గతుల్ =ద ర్చాతిశయములు, క లిమ్మిత్రులును, _సెనికులును (దోనిల 

నెచ్చిటనె న నలమ నెడి తృణముగానవచ్చినను దాని నలియంగొట్ట; యి మైనలుని 

గూడదండింతుమని తమ్మ పభువువకు( దెలియ(జేయ సాగిరి. “వారట్లు చూపుచు 

న్నదర్న్వాతిశయము, నల...కుక్ =నలరాజును దండించున దైన దండయా(తక్కు 

సముల్లా సంబు = అధికో త్సావాము, సంధింపక్ = కలిగింపలా, విదర్భ... లంభ 

మున్ విదర్భ రాజతనయా=దమయంతియొక్క_ , -గాఢజ=బిగుపయిన, ఆంక 

పాళి =కౌయిలింతయందల్కి మవాత్ =గొప్పదయిన, ఉత్క_లికా= వేడుకయొక్క_, 

ఆలంబమునక్ =స్పర్శముచేత, అనంగానట్టి యాస_క్రితో, నిమధక్షూమండలిక 
=నిషధ దేశమునందు, చరంఇెక్ . 
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తా. తేనమితులున్కు దనెనికులును, మార్టమందు నల మనెడి కిక్క_స 

గడ్డిని సెతముసహింపళ నళింపంజేయుచు. జూఫుచున్న దర్పముచేతం చాను 

దప్పక నలునిజయింతునని నిశ్సయించికెని మిక్కి-లి యం తృౌాహముతోం గూడి, 

కలిఫురుసుండు దమయంతిని గాణీలించుకొన నధికాస క్తీకలవాయగై నివధ 

'జేశ మున సంచరించుచుండెను. 

వ. ఇప్వోధంబున. గలియుగంబు దిరిగితిరిగి యెప్పట్టునం బౌపంబు 

రూవింప లేక యొక్క_చోట నేకాంతంబునం దనయంతవట్టు 
వారినింగా%,  మంతనంబుండీి “రంధాం న్వేషణంబులంగాని 

దోషంబులు గానంబడవు. రంధా న్వేషణంబులు గాల క 

మంబునంగాని ఫలింపనేరవు కావున ద్వాపరం బచేశంబున 

వివాద లేశంబు లరయునది. నాకుం గామ[కోధలోభమోా 
హంబులకును వేజు వేజ యధికారంబులు వాలు వెళ్షైద. అది 

యె య్యెవియం చేని. 136 

ట్రీ, ఇవ్విధంబునళ ,కలియుగంబు, తిరిగి తిరిగి=మిక్కి_విసంచకించిి ఎప్ప 

ట్టున౯్ = ఏస్థల మందును, పాపంబు = తనకా(శయమైనదోవమును, నిభూవీం 

పక్ = స్థిరపణుచుటకు, లేక, ఒక్కచోటక్, ఏకాంతంబునక్ =రవాస్యపదే 

శమున, తనయంతవట్టు చారినిక = తనసవాయుఅనంద అను, కూడ, మంతేనంబ్బు 

ఉఊండి=ఆలోచించి, రం|ధా న్వేనణంబులక్ =అఐకాళ ములు వెనకుటపలన, కాని, 

దోషంబులు = సేరములు కానంబడవు. రంధా? న్వేషణంబులు, కాలకి మంబు 

నక్ కాని= కాలమతి క మించిన కొలందినికాని, ఫలింపక , నేరవు-కావున ద్వాప 

రంబు=ద్యాపరయుగము, అడేశంబునళ = కానిచోటను, పివాదలేశంబులు= 

వివాదాంశములను అరయునది = చూచుంగాక. నాకుక , కామకోధలోభ 

'మోవాంబులకుక = కామము, (క్రోధము లోభము, 'మోవాము వీనికి వేటు 

వేణి = || ప ల్యేకముగా అధికారంబులు, (ప్రభుత్వములు, పాలు, పె క్రైద=పంచి 

పె సైదను. అవి, ఎయ్యవి, అంకేని, 
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నీ యతి నూచకమ్మయు 1 నతిథి దీఖీత పత్ని 
మగనిబౌసినయింతి *+ మరునిపాలు 

తీర్ధవా సులును మాం (తికులు దాయాదులు. 

దర్శ_వాదులును (గో * ధంబుపాలు 

యజనదీశీ తులు నశీభయనపాఠకులును 

భసకుంఠనులు లో ? భంబువాలు 

చాలవై తండిక శ పామరావాంకార 

చుంబక మతులు మా శహంబుపాలు 

తే. కేళిసౌధ మహోచం[ద శ శాలయందు 

హంసతూలిక పాన్పు వై $ నహరహంబు 

నవవధూ శకేళివివారణోక నృత్తు;డై న 
నిషధి నాథుండు నాపాలు శ నిక్క_మరయ. 187 

టీ. యతి = సన్యానీయు, మాశకమ్మ, యనుచో = నెలదినము లుపవాసము మే 

యువాండును, అతిథి, దీక్షీతపత్ని =దీక్షపహీంచినవాని భార్యయు, మగనిక్ , 

పానీనయింతి =విడిచిపెట్టిన శ్రీ) యును మరునిపాలు= కామముసంతు. తీర్గవా 

లును = తీర్గ్ణయాశ్రసల్పువారును, మాంతికులును = మంత్రశా సవే త్తలును, 

దాయాదులును=జ్ఞాతులున్కు తేర్క_వాదులు = తర్కశా స్రవాదకుం సలుపు 

వారును | కోధంబుపాలు = కోపమువంతు, యజన దీక్షీతులును = యజ్ఞ దీక్షవహీం 

చినవారును, ఆధ్యయనపాఠకులును= వేదాధ్యయనము చేయువారును, ఛస్మకుం 

ళనులు= బూడిదపూంతలందాల్చి తపంబొనర్ఫువారును, లోభ ౦బుపాలు=లోభ 

మువంతు, చాల...ముతులు - బొల= బాలకులయొక్క్యు, చె.తేండిక ఆస్యప 

శు పాతముగావాదించు వారలయొకొ_యు, పామర = అస్ధాలరయోక సాయి, 

ఆవాంకారచుంబక =అవాం కారమునకువతశోలయిన వారిరొబుక్ట్టయు, మగఠులజు 

బుద్దులు; మోవాంబుపాలు=మోవా ముభాగము. ళేళి...కయందుళ - శేశిసొధ= 

(శ్రీడావార్శ బ్రముసంబంధియగు, మవాత్ =గొప్పదయిన, చందశాలయందుక్ = 
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శిరోగృవామునందు, వాంసతూలిక పాను సెక్ =జవాంసలయొక్క_ మె త్తని యీ 

కలతోంగుట్టినతల్పమందు, అవారవాంబుక్ =(ప్రతిదినమును, నపపధూ . .. నృత 

డు - నపవధూజ=[కొ తశాం బెండ్లాడినభార్యతో , శేరి = కీడించుట యనెడి 

వివారణ=విహారము చేత, ఉన్నత్తుండు =మదించివవాండుఐననిప,ధ నాఘండు 

అయినట్టి నలరాజు, అరయక్ = | ఆలోచింపలా, నిక్కము = సత్యముగా 

'నాపాలు= నాసపంతు. 

తా. స్పష్టము. 

వ. అని యందజ ని యోగించి. 18 

ఉ. కాక పతాకతోఘనస్ఫ 1 గాలకిశోరకరథ్యపం క్రి కి తోం 
గీకస పేటి కాఘటిత $ కింకిణకావలితోడం గూడి భ 

కపకృ త్తిక్ష్ ప్తమగుశేలోవాశ తాంగము(గొంచుంబోన' 
బ్ఞాకృతి(బం చెనఫ్హు నిజశీసార థియైనదు రాత్తుదుస్సహునన్. ] 

టీ. కలి (అనుక ర్తుపద మ ధ్యాహార్యము) అప్ప జనిషధ దేశము |ప్రవేశించ్వి 

మట, కాకపతాకతోకొ= కాకచిహ్నితమగు ేక్కెముతోడను, .. 

పం క్రితో౯- ఘనసృ గాల= పెద్దనక్కాలయొక్క్ల, కినోరక =వీల్ల లనెడి, ల 

గుజ్హములయొక పం క్రితోలా =వరుసతోడను, కీకస.. తోడల -కీక 

టికా = నుఎముకల సాహా ఘటిత =నిర్హి త ములయిన కింకిణిక 

తోడ =చిటుగంటలపం క్లితోడను, కూడి=యు కొములయి, భల్లూకప. 

_ప్ప్తము= మేటి ఎలుగుబంటితోలుతో నావృత మైనది, అగులోవాశ తాంగ ముక 

అయినట్టి యినుపరథమును, కొంచుపోవక =తీనికొనిపోవుటకు, నిజసారథి= 

నరథచోదకు(డు, ఐనదురాత్తుక్ = అఆయనట్టిదు రాత్తుని, దుస్సహుక్ =దుస్య 

హుండను వానిని, అక్టాకృతికా = అజ్ఞాకృత్యము చే--అనలగా నాజ్ఞాపించి, ప 

చె :==పం పెను. | 

తా. అకలి పురుషుండు నిషధ దేశము (పవేళించిన తరువాతృమాలకాకితో 

జీహ్నితమయిన 'కొక్కైముతోడనునక్క- వీల్లలనెడి గుజ్రములతోను, ఎముక? 

పల 
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తో నెన చిటుగంటలతోడను నొప్పుచు, నెలుంగుబంటి చర్మముతో నాన్ఫత మైన 

యినుపరథమును మగుడ6 దన నివాస మునకు 6 గొనిపొమని తన సారథి యగు దురా 

తున కప్పగిం వెను. 
= 

వ. పంచి యనంతరంబ యన్నిరయుండు దానును గాగ్టభ ధూళిల 

గ్నంబున నిషధనగరంబు. (బవేశించి, సంధ్యాకాలంబున ముస 

మసక చీకటిం గుతుమా పుడుంబుట్టుంబు మునుంగు 'వెట్టుకొ 

ని వెడ తెరువున శూస్యభ వన ద్వాగ వెదిశా వ టంక ౦బుల విశ 

మించుచు, చేవమందిర (వ ౦గణంబులకుం దొలంగి, వేశ్య 

వాటంబు నడువు నొయ్యననడచి యట మలంగి దురోదర 

కీడావినోదంబుల నను మోదించుచు., గాదంబరీ గృహంబు 

లొాంసికొనుచు, బై త్టింబులు గడచి ఫృంగాటకంబులు దా 

టి,దూరంబు చని నిభృత పకారంబున నృవా'గారంబుడాసి 

[ యచ్చేరువం శీలీసౌధంబు కెలన శిలా పాకార పరివృతేం బై 

యుఇగందనవనంబునకు విం దనం బాలి, చాలం జెన్నొం౦దు మంది 

పా?" ద్యానంబుందజీసి నెత్తమ్మిక్ "లని కుతెరంబున( చగేళాకూలికిం 

లుకు బడమటం  గుటజకురంటక యింటి కాసర్టి ఖర్జూర కేత కీషండ 

దా. మండలంబు లోనం గాగకొని గాలికిం దూజరానియొక్క_ 

వా యాుంబు నాచ్చి యచ్చట, 140 

చి ట్రీ పంచి = తనసారథినిబంపి అశంతరంబు-అ=అటుత ర్వాత, అన్ని 

క్త యుండు = దయారహితుండయిన యాకి లిరాజు తౌనున్కు గార్లభభూళి 

లగ్న ంబునక్ =గాడిదల ధూళి రే.గుసమయమున, నిషధనగరంబుక్ = నిషధ 

ఫురంబును, (పవేశించి. అనలా గాడివధూళి యపవి[త్రమయినది. సంధ్యా 

"కాలంబునక్ = సాయంసమయమందు), మసకమసక-చఏంకటిక౯ా, కుటుమాప్ర 

డుంబుట్టంబు = కొంచెము మానిన వస్థ్రమును ముసుంగు పెట్టికొని, పెడ తెరు 

వునక్ష్ =రప్పు మార్షమునంబడి, కళూన్య... టంకంబులక్ --కూన్యభనన=జనకూ 

ర్రి 
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న్యములై మలినమ్ములెన యిండ్లయొక్క_, ద్వార వేదికా విటంకంబులక =ద్యా 

రములకు సమిపముననుండు నరు(గుల్బపె , నిశ్రమించుచుక్, దేవమందిర। పాంగ 

ణంబులకుక్ = దేవాలయ. పాంతే ములకు, తో "లంగి=దూరమమిు, వేళ వాటంబుల 

నడుముక్ = బోగఫులీనుల మధ్యమునను, ఒయ్యనళ = మెల్ల గా, సడచి, అట, 

మలంగి=ఆచోటునుండి కదలి, దురోదర [కీడావిశోదంబులక్ =జావమాడుట 

వలని విలాసములను, అకుమోదించుచు, కాదంబరీ నృనాంబును = కిల్లున్నమం 

దిరములను, ఒరనకొనుదు= =చొచ్చిపోవుచు, “దే Rn స్రవృ కృ రులను, 

కడ చి, శృంగాటక ౦బుఖీ= = నాలుగు[తోస లు కలిసిన స మ. ములన్వు దాటి, దూరం 

బ్ర్కు నప నిభృవాప కారంబునక్ =గూథమార్లముచే, నృపాగారంబు= రాజనుం 

దిరయును, శాస, ఆచ్చేరున౯ , శేళిసొధంబు కెలనక్ =| కీణానార పిముయొక 

(పక్కను), శిలా పా కార పరిన్ఫతంబు =నాతిగోద చేం బంన్ఫవ మైనది వ్య నందన 

పనింబునకుక = [న తీలయు ద్యాన మునకు, విందు=చుట్లయు అవక, చాలి, చాలక 

చశ్నాందు మంసవో ద్య్యానంబుక్ , తలీని = సమివీంచి, ౫ _త్తమికొలనికిక = 

పచ్దాకరమునకు, క్టీభార్రూలికిడ్- = _కీడాసరస్సువకు, పడమటకా పట తోేన 

ప డా కుటణపృక్న ములయొక్క_యు, కు కురింట = eee 

యింటికా=ములుగోరంట చెట్లయొక్కయు, స = మాచెట్టయొక్కాయు, ఖ 

ప్టూర= ఖన్దూరప ఛతీములయొక్ష కాయు, కేతకి = మొగ లిశాట్లయొక్క. యు, షండ = 

కా. చె మండలముళోనక్ =పను లముగానున్న (సవేశములో, కాటు 

కొఎ=దట్రము-గానుండే, గాలికిక = వాాయువునకు యావ, చూఆరె?0= ఎ” "రశక్య 

ముగాని ఒక్కు_యోరము=ఒక్క-_పొదరింటిని చొచ్చి, అచ్చట. 

శా. సంతోషంబున నా(శయించ విలస 1 చ్భాఖోపశాఖాశిఖా 

సం తానోదయచుంబి తాంబరద్ శా 4 చ కంబు భూవ'లశు 

ద్ధాంతా రాను మాంగ నాభిసరణ$ వ్యా పారసం కేతవి 

(శాంతిస్థానకనున్విభీతికనుహాగేస ర్వంసవాణాత మున్. 141 

టీ, ఆక లిఫురుషుండు (అధ్యాహార్యము) విలసత్ ...చక్రంబు- విలసత్ ర 

ప్రకాశించుచున్న, శాఖోపశళాఖ= పెద్ద కొమ్మలయొక్క_యు, జిన్న కొమ్మలయొ 
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కయు, శిఖాసం తొన=కొనలయొక్క సమావా ముయొక్కయు ,ఉదయ = అ 

భివృద్ధిచేత, చుంబిళ= తౌాంకంబడుచున్న, అంబర =ఆకాళశమును, దిశాబ్మకం౦ంబుజ 

జిక్కు_లయొక.. సమూనామును గలదియు, భావాల నాక ముక్యూ 

పౌలశుద్ధాంతే = రాజునంకిపురయుయొక్క_, ఆరామ=తో(టయొక్క_, రమాజ 
లక్షీయ'నెడి;, అంగ నా౭పడతియొక్క_, అభిసరణవ్యాపార = (నలునిగూర్చిన) 

అఫిసార( కియకు, సంకేత = గుటును ఏర్పణుపంబ 5న, వ కాంత్ గానక మకా 

ఏ| శాంతి స్థానమైనదియు, విఫీ)క ... జూతముక_విభీతిక = తాండ అనెడు, 

మవాత్ =గొప్పవయిన, సర్చింసహోజాతముక్ = సృక్షమును, సంతోషంబు 

నక్ష అశయించెక్ . 

తా. కబిప్టరుపుండు దిక్కులు వ్యావించి యాకాశయును దాంకుచు వెల 

యుమన్న శాఖోసళా ఫలసముసాయు చే నొస్పుచు వాజూంత-ఫురో చ్యానఫు 

లక్షీ నలు9ితో నభి సరించుటకి యిన సం కేళి సలమున బెం న్ను “పెగ తాండ చెటును 
నా 

సంతోసుమున నాశ్రయించి యుం.:నా. 

ప. ఇలు కలిరాజు నిష రాజధగ ఆ*బు శుద్దాంతే లిలావనం 
౧౧ a౫ 

బుోని తాండీ (నూనికోటఎంబున నివసించి గం్టధా న్వేషణ 

శ్ 0 ౧డె నటపూర(ంబు, తెత్చేగు డ్డ యు త సలుఖ్రూా స 142 

లే. అవ భంబున నిపధ బే  శాధి రాజు 

నగరు సో తెంచి యంత గాం + తరములందు 
అన్ 

దొరల మఎ| తుల వండనా*+ థులను నృపా 

నిజనివా సంబులకు నన్సె * నిలీచి నిలిచి. 148 

టీ, అవి ధంబుకక=ఆ(ప కారి ౫ సథ ఎశాధ రాజు=నలరాజ్కు వగ రు= 
పురమును, టో తెంచి=(పవేశిం చీ, ఆంతి గాంతీరములందుక =మార్షమఫ్యమంద 

చృటన్బట, నిలిచి, చి, దొర లక =(పభువులను, మంతులమ, వంద నాథ 

లను= సేనా నాయకులము నృపులక =నిగివిన రాజులను, నిదనివాసంబిలకుక్ష్ = 

వారివారిని వాసములక్రు అన్నె! =పం పెను. 

తె, స్పష్న ముం 

తై 
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ఉ. పాయందొలంగుండంచుభయశ పాగ్గ (ములంబగళ బు సేయు. 

చు౯ా,దోయజలో చ నల్గొలిచిశతోందను చేర (గంబెండ్లి కూ(తుర 

త్యాయతశ వై భవస్ఫురణ శ నంతిపురంబున కేం దెంచె: బె 

డాయ(గజిడ్డి వె చినకశేడానిమెలుంగుపసిండి సాలకీన్. 144 

టీ. పెండ్లికూంతురు=దమయంతి, పాయ౯, తొలంగుండు=దూరముగా వెడ 

లుండు, అంచు! = అనిపల్కు-చు, ఉభ యపార్ళ (ములక = రెండు. పక్కలందును 

గల జనములను, బగళంబు, చేయుచు =ఒ త్రిగంచుచు నోయజలోచవల్ = స్తీ 

ల్రుకొలిచి= సేవించి, తోళ కూడ, ననుదేరంగల్ = సచ్చుచుందంగా, అత్యా 

యత వై భనస్ఫుర ణక్ =అధిక మయిన పెప్పవై భద ముతో, పక్ =మోయద,డాయ( 

గ౯ = తౌయునట్లు, బిడ్డి = మోటుగుడ్డ , నె చిన=అమర్శియుంచిన,క డాని మెజటుం 

గుపనిండి పాలకి! =ఆ _ల్టోమెన మెటు(గు బంగారు నో (జేసిన పల్లకియందు, గూ 

రండి, అంతిపురంబునకుక = అంతఃపుర యునక్సు నగు దెం చెక్ =వచ్చెను. 

తా. దమయంతిని జూడపచ్చిన జనసమూవాము నొ త్తిగించి డారి చేయుచు. 

చీవించుచు చ్రీశినంబు వచ్చుచుండగా దమయంతి ముదుగుగుడ్ల వే శన మేలిబం: 

గారు పల్ల కిలో గహూర్చుం2 మహావై భవముతో నంతఃపురము[ఫ వేశిం చె. 

ఉ. కై శికవృ త్తియొప్పం (గథ+కై నిక రాజసు తావివాహదీ 

తూశుభ వ స్తుసంయుతము $ గాబయ శకారులొనర్సినట్రి పా 

వేశిక మంగళధు)వలు శ వీనుల కింపుగ6 బాడిరంగనల్ 

చేశివిధంబు మార్గమున లేటయు నొ'క్కటసాళగింపం గాన్. 

టీ. బయకారులు = సంగీతోపాధ్యాయులు, కె శికవృత్తి =  శికయనెడి 

పదరచన, ఒప్పక =జఒప్పునట్లుగా, కథ...యుతేముగాక్ - (కథకై శికరాజసు 

జ=దమయంతి యొక్క్క_, వివావాదీక్ష = పెండ్లి దీక్ష య నెడు, శుభవస్తు =మంగళ 

కథతో, సంయుతముగాక =కూడునట్టు-గా, ఒనర్చినట్టి (పా వేశకమంగళధ్వను 

లు= చేయుచున్న (పవేశ కాలమున కయిన కల్యాణగీత ములు. వీనులకుక్ , ఇం 

ఫు=విందు, గొల్పుచుండయా, దేశివిధంబు = దేశియ నెడి గీతమును, మార్షమున 
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_శేటయు=మార్షమనెడి సంగీత విశేషయుయొక్క_ నిగ్గును, ఒక్కు_టక్ = ఒకమౌ 

క్కు సాళగింపలాక్ =శలియుచుండంా, అంగనలు= శ్రీలు పాడిర్సి సంగీతము 

చేశి యనియు, మార్గమ9యు శిండువిధ ములు, దేశియనంగా దేశ దేశములందున్న 

(పాలకు నాగయరంజనమగు ఏవిధముగా సేర్చడినగానము. మాగ్దమన( గా మహే 

శ(రులి మొదనుంజి (బవాదులచేం చేంబడి భర తాదుల చేం బ్రయోగింపయిడిన 
లీ ద E శీ 

"గానము. ఇ్యస్టుద్వివిధ మగు గానవి శేష ములును నేకీభాసము నొందునట్టుపాడిరి. 

తౌ. దమయంతీదేవి వివావాదీక్షృయనెడు మంగళ కథవివ యముగా (గొని 

గాయకొలొనర్చిన కల్యాణవుచాటలు వీనులకు విందొనర్ఫుచుండ నీ నీలు దేశి 

మార్గయులనెడి శెంకువిధమయుల సంగీతముకు మిళిత నమా. ఢనిపాడికి 

వః mre నధూనరులు లౌకిక వెదికాచార పారంగతు 

లగు వెదలపనుపున గృహ్మ ప వేశసమరూ చితింబు లగునుం 
ళం 

గళాచారంబులు (పవ ర్తించుచుండిరి. అప్పుడు వివిధ శిల్ప 

కల్పనా నిపుజులగు నిల్పిజనులు సుపర్వపర్వతే శిఖరో ల్చేధం 

బగు విహార సౌధం బలంక రించి రందు. 147 

టీ, అనంతిరము = పురము SR వఘాపరులు = దంపతులు, 

లౌకిక... గగులు-లోౌకిక=లో కానుగితిములు, వై దిక= వేదో క్షములున్కు నగు 

ఆచార = అచారఘులందు, పారంగతులు = St, అనగా 

నాచారములను ౫క్కాగల దెలిననవారనుట్క అగు “పెద్దలపనుఫునక్ = అయినట్టి 

“పెద్దలయాస్ట చేత, గృహ్య పవేశ సనుయో చితంబులు = “సనా చేశమునకుంది 

నవి, అగు ట్ స క అయినట్లే మంగళ కృత్వ్యే యులను _ువ ర్తి రింపు 

చుండిరి. అప్పుడు వివిధ శిల్చ్బక ల్పనానిపుణులు = పలువిధములగు శిల్చ్బములను 

సృజింప ఏసముర్గులు అగు శిల్సిజనులు = =అమునట్ట శిల్చావార్యులు, సుపర్వ .. తే 

న శిఖరమువలె నున్నతీఘు, ప్ర విహారసౌధంబు=అయినట్లి (క్రీడా 

సాధమును, అలంకరించిరి. అందు. 

క, ఒకచోట బువ్వుంబందిరి 

యొక చోం జప్పరను తూంగుశేటుయ్యెల యొక చో 
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"_ సకివలగిలిగిలిమంచం 

బాక చో(గప్పుకపుబలుగుటోవరి యొక -చోన్. 148 

టీ. అందు =ఆ మేడయందు, ఒకచోట = ఒక సలమందు, పువ్నుపందెరి. 

ఒకచో౯ , చప్పరము=గుడారము, ఒకచోకా, తూంగుటుయ్యొల, ఉకరోకో 

సకినల, గిలిగిలిముంచము= సుందర మయినమంనము ఒకచో, కష్వురపుంబలు. 

గ౯ =కర్న్చూరమువంటి స్పటిక శిలల చేనెన, ఓపరి = చం(వశాలయుకు గలవు. 

అధ్యాహార్యము. 

తా, స్పష్ట్రము. 

సీ ఒకచోట సాలభంజిక గీలు నన్నిన 

మూురి వెంపుర వగాండ్లి శ పరిఢవించుం 
గుడ్యగ ర్భాగార $ గూఢయె యొక చోట 

నలవ్రక యొక్క $ పద్యాథీవలుకు 

నొక చోట జలయం[త + యు కి నీలపురాల 

'మొగులుగూర్చిన చిన్ని $ మునుగు గురియు 

నొక చోట బగలుచం + (దికలు గాయుచునుంము( 

జం(దకాంతో పల $ నంభవితతి 

తే, రమణ. బోవీత రాజకీ శ రములతోడ 
నొక్క చోట విటంకని$ రూహపం _కి 

యసమశర శా _స్త్రకారిక శ లభ్యసించు 

శారికలు నూక్నకనకపం $ జరములందు. 149 

టీ, ఒకచొటక్ =ఒకస్థలయున, కీలు= మణి, పన్నిన౯ =అనుర్పయా, సాల 

భంజిక = ఒకబొము ) మరి పెంపురవగొండ్డి = విలాసములుగలచిన్న నృత్య 

మును పరిఢవించుక = ఆడును, ఒకచోటకా, కుడ్యగ ర్భాగారగూఢ యొ = 

గోడలో నిరితమయిన గృవానుందు దాగియుండి, ఒక్క-పదాక్షీ =ఒక క్రీ) 
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అలవోక=లీలగా, పలుకుక్ = సంభాషించును, అనంగా6 గుడ్యమునకు మధ్య 

భాగమున మనుష్యులుండద గినంత యనకాళము కలిగింతురు. అందు రనీకు 

రాం డయిన శ్లీలుండి శృంగారోద్దీపక: ముగాలం గఢలు చెప్పుచుందురు. అస్లే 

నల దమయంతులకు( జెప్పుచుం డెనని ఖాపను. ఒకచోటక్ జలయంతయు 

క్రిక్ =నీటియం(త్రము మొక్క సంగతి చే, నీలపు రాల మొగులు = ఇం[దనీలముల 

మాణిక్యములతో నమగ్చి“ మేఘ ఘను, కూర్చివక్ = సంఘటింప( బేయలా 

చిన్నిమునురు, కురియుక =నర్జి ంచును. శిబ్బచాతుర్యముచే నిం దనీలమాణిక్ళ 

ములచే మబ్బులుగా నొనర్చి తాము కలిగింపలగా నవి పలుచగా 

మబ్బులు సర్షి ౦చునట్లు మనోవారము-గా నర్జీ ంచుచుండునని భావము. ఒక 

చోట, చందకాంతోపల స్తంభనితతి = చందకాంతీ రత్నమయనులయిన 

స్తం ంభ ముల సమూవాము, పగలు = పగటిపూట, చందికలు = వెన్నెలలను 

కాయుక = =(పసరింప6 జేయును. చందన కాంత మణులతో ౧హర్చంబడిన స్తంభం 

బులు చంచతుల్యములై (పకాళిందుచు. గామోద్దీపకముశాంబగటిపూంట వెన్న 

లల (బసరింపంజేయుచుం డెనని భావము.రమణక్ = ఒప్పునట్లు శా, ఒకచోటక్ , 

విటంక నిర్యూవాపం కి - విటంక=పత్తులునివనించుట కై శిలాదులచే నిర్త్మి తము 

లగు చిన్నయిండ్ల తోయాడిన, నిర్యూహ = వాకిళ్ళ యొక్క, పక్షి = సరుస, 

రాజకీరములతోడక్ శుక విశేషయులతో, ఒప్పును, కనక నూత్న పంజరములందు= 

కనకనికారములగు గూండ్లయందు, శారికలు=గోరునంకలు, అసమళరళా స్త 

కారికలు--అసమశరశా స్తం కామ?" సమందలి, కారికలు = శ్లోకములను, 

అభ్యనీంచు చుక = నేర్చుచుండును. 

తౌ. స్పస్థము 

శే, కోరగించిన కడకంటి $ కొలికి. జూచి 
వాడి వాలికపూ(దూపు $ వంకదీర్చు 

చొరగి రతి చేవిపాలిండ్ల $ నొ_త్తగిలిన 
యించువిలు కాని | వాసినా శ రిడుపునందు, 150 
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టీ. కోరకించి .. కొలికికా_కోరకిం చిన =ముక్షుళిం చిన, ,కడకంటి=కడకన్ను 
యొక్క, కొలికి = కాలికితో, చాచి, వార...పంకళొ = వాండీయయి 
నికుదయయిన బాణముసంకను తీర్చు చు౯ = చక్క_ంజేయుచు, కత్తులు 

మొదలగునవి వంకరగా నున్నపుడు కన్నుగొంటేముమూసి కడకంటి కొలికీ 
దాత దానిని చూచుటకలదు. అప్లై మక నుండు బాణముల పంకలుదీర్చుచు, 

ఒరగ్సి రతిచేవి పాలిండ్ల౯, ఒ త్రగినినయించు విలు కాని= చేరంబ కీనమన సుని, 
ఇడుపునందుక =గోడయందు, (వాసీనారు. 

నీ అమురనల భుండు గౌ *+ తముకూరి యిలాలిం 
౧౧ ఆశ ౧ 

జీకటితప్పుసే * సినవిధంబు 

నిత భాను డాచార్యు శ చిగురాకు బోండివై . 

గన్ను వెచినకన్నె 4 కలుపుమరులు 

నిస్ట్రేట దాశక $ న్యకకు నువ్విళులూరి 

జాలి:బొందిన పఠరాశేశగువిరాళి 

గారాపుయహాతువె * గాంగగానిపనిబూను 

వనజసంభ వుని న్శేమ: ము'సలితి 

చే, దారువనవీధి శీతాంశు  ధరునిరంతు 
శౌరగోాలకామినీ f చాన కేళి 

కామగసభాన ములు మించిశ+ కానంబడంగ 

దీర్చి యికపులయందుం జి * (తించినారు 151 

టీ. ఇడుపులందుల్ = ఆ శేళీమందిరముయొక్క_ గోడలందు, అమరవల్ల 

భుండు= దేవేందు(డు, గాతముకూరియిల్లాలిక్ = గౌతమునిభ ర్యయగు నవా 

ల్యను, చీ(కటితప్పు, చేసనవిధంబు = సంభోగించినరీతియు. సీత భాను(డు= చం 

(దుండు, ఆచార్యుచిగు రాకుబోండి పె = గురుపత్నియగు తారపపె, కన్ను వై చిన, 

కన్నెకలుపుమరులు = దృష్టి పసరింపంజేసన నూతీనమగు కూటమికై న మోవా 

మును, అకా జం దుండు దారపె దృష్టి పసరింస( జేసీ 'మోవాము చెందిన విధ 
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ముననుట. న'క్రేట౯ = నదీమధ్య మునందు, దాశకన్యకకుక్ =జాలరివానికూంతు 

రగు యోజనగంధికొణకు, ఉవ్విశులూరి=ఊటలూరి, జాలి = మన థసం తౌప 

మును పొందివ పరఠాశరువిరాళి = పొందినట్టి పరాశరమునియొక్క్ళొ_ విరవాతాప 

మును, శా రాఫుకూంత్కుపెళ్ = తనముద్దుకూ(తురగు సరస్యతిమోయద, కాం 

గానిపని=తేగనిపనిని సంభో గమును ఫూనువనజసంభవుని, "నె మనము వెలితి = _బహ్ల 

యొక్క మనస్సుమొక్క_ లోేపమును దారుపనవీథిల్ = దారుకానవపం క్రీ 

యందు, శీ తాంశుధరు9రంగు = శంకరుడు చేసిన క్రీడయును, శారి... కేళి- 

శారి = కృష్ణునియొక్క, గోపాలకామినీ చౌర్యశేళి = గొల్ల భామలతో (జేసీళ 
వొంగరతియు, కామరసభానములు = శృంగారరసభావములు, మించి = అతిళ 

యించి కానబడ(౫౯ = కానవచ్చువట్సు, తీర్చి=దిద్, చితించినారు=ము ఉం 

చికి, కా మోద్రీపసనము కై శృంగారరస మనుభవించుచు సంభో గావస్థలోనున్న 

శీగీపురుషుల పటములను గోడలందు చ్చితించినారని భావము. 

చ. భవజలరాశిదాయటు వెడ + భానజవాయును వీచినం దపః 
(పవహణముళ్ సమున్నతసు $ పర్భనభూకుచ పర్యతావాతిం 

బవిలిన డీనతా వికల *+ భావమునొందిన వానినావిక 

(పనరులభావచి(తములుగ వాసినవాగు కపోతపాలికన్, 1652 

టీ. భవజలరాళి=సంసారసము[దము, దాటు నెడల =తరించునపుడు, భాపజ 

వాయువు = కానుమెడగాని, వీచిన = (ససరింపంా, లేపః[ప్రపవాణముల్ = 

తపస్ననెశయోడలు, సమున్నత సుపర్న్మవఘాకున పర్య తావాతిక- = మిక్కిలి 

యున్నతములయిన దేవతాకాంతల స్తనములనెడి పర్వ్పతిములయొక్క_ తౌంకు 

టచే, పవిలినక్ =(బన్చలుకాయగా, దీన తావికలభావము = దెన్యముచేందొటుపా 

టును, ఒందిన... భాపచి.త యులు = పొందినట్లి మునీళ్వరుల నెడి నావికులయుక్క. 

యపస్థలపటములు, కపోతపాళిక౯ =కొణిగయందేర్నఆచిన పావురములగూంటి 

యందు (వాసీనవారు. సమ్ముదము దాంటునఫుడు మహావాయుపళ మున6 దన 

పడవీ పర సతీ మునుదాి (బబద్దలగుటచే విచారించెకడి నావికులవ తె సంసారము 

దాటుటకు? జీసిన తపోతిశయము దేవతా న్లీీల సమున్నత కుదములనుజూచి 
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వికారము నొందుటవలన( జెడ(గొటుకాని మన్మథ తాప మనుభవించెశి మునులు 

పటములను గోడలందు జితించిరి. 

ఛా, చూడాహేమవిటంక కోణముల శ యంచులె లెట్టి యెవ్యారికిం 

జూడం గాళ్లు వడంకున న్నెలవునం $ జోద్యంబు వేడ్యంబు గా 

చౌడుం నోనులపంచ మస్వరి ము లంశేబం చేమకౌ ర్యాంక ముల్ 

(గీడాకిన్నర యుగ్యముల్ న ఖర పాశళింగి న్నెరల్ మోటు మక్ . 158. 

టీ. చూడాహేమవిటంక = సుషర్గ్ వికారమయి న విటంకముల శిఖరముల 

యొక్క, కోణ ముల యంచుల్ =కొటకొనలందు, మెట్ట=నలువంబడి, చూడక = 

చూచిన వ, వ. ఎట్టి వారిక యినను, కాళ్లుపవడంసన న్నెలవునక = 

కాళ్లుఇడ (కించ స పకకన. ఏ గోద్యంబు = వింత, వేద్యంబుగాక్ = తెలి: 

యంబడువట్లు గా, ఖేరపాళి౯ా= గోళ్ళతో, కిన్నెరిల్ =కిన్నెరయను వాద్యవి. 

శీసమును, మిటుచుకొ, శ్రీడాకిన్నరయుక ముల్ ఇపీలా సార్ మసుకినకన్నర 

© 

దృంద్వములప్రతినులు,పం చే షుశౌ ర్యాంక ముల్ = ము 4 యెరిపర్నాకైనముసూచిక ము 

లయిన గాథలను, కోమలపం చమస్వరములళ౯ా =మృదువమున పంచనుస స్వర రు ఖే, 

పాడు౯ = పాడుచుండును. 

తా, సుపర్ వికారములగు కిపోతపాలికల యొక్క కొట్టకొనలందు చూ: 

చువారికి భయాతిశయమయు గలుగునట్టుగా నంటియు నంటనట్టు నిలుపంబడి. 

కిన్నరద్బంద్వములు కిన్నెరలు మీటుచు మనోవారములగు పంచమగ (నులు. 

_ విలసిలువట్లుగా మన్శథపంా(క్రనుసూచికములగు గాథలను బాడుచుం డేను. 

తే. వలచుం గ స్తూరినిగ రాల $ తలుపు దెజువ 

గాజుటోవరిలో ధూ పీగంధలహారి 

హటదురుస్ఫూ రి రి నాసికా*+ పుటకుటీర 

కోటరాంత॥కుటుంబితా శ పాటవమున. 154 

టీ. కస్తూరినిగరాలతలుపు = మే లెనక స్తూరితోం జే సీనతలుపు , తెఆపక్ =తీయం 

జ గాజుటోచరిలోక =గాజారో( జేయ(బడిన చందశాలలో, ధూపగంధల. 
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వారి = (పసరింపజేయుచున్న, భూపవాసనా (పవావాము వాటత్ ... 

స్పూ ర్తిక్ =వాటత్ =ఒప్పుచున్న గొప్పదయిన స్ఫురణ ము చేతను, నానీ 

పాటఎమునక  నా_కాపుట= ఫుటమువంటినాసికా రం|ధములాెడి, కుటీర = 

చిన్నగుకిసెలయొక్క_, కోటర=వివరముయొక్క_, అంతః = మధ్యముసందు, 

కుటింబి తా=కుటుంబితృముయొక్క_ , పాటవమునక్ = సామర్ధ్యము చేతను, పల 
చుక =పరిమళంబులనీనుచువ్న ౫. ఇండ్లళోగృవాస్గులు సర్వదావాసము చేయు. 

చున్న క మా యాసనలయాప న బోయి తా బోవువారినాసి 

స. సులందు( గాంపురముచేయుచున్నదని భావము, 

కస్తూరతోం. జే జేశనతలుపు చెణఅదునంతలో, నచ్చటి దం దశాలలో 

నలుగ సే a ంప(జే(న ఘాస పరిమళ మువెళిగొని యాగ్భవాము చెచ్చిన 

వారి నాసికారం| ధములందు6 గాంపురమ. ండిమిక్కి_లినువాసన గొలుపుచుం డేను. 

క్, అచ్చట నచ్చట నిడుపుగ 

విచ్చిన గుసుమా స్త్ర ళా 

మెచ్చించు. దెరలమంజిడి 

పచ్చడములు చతురశీరిశబంధంబులతోన్, 155. 

టీ. అచ్చటనచ్చటక =ఆకేళిసౌధమునం దొక్కొాక్క_చోట, తెరలమంజి 

డి పచ్చడ ములు=వి చితేపర్ల ములు గల తెరచీరలు, నిడుపుగక్ = పొడుగుగా, 

విచ్చినక్ =విప్పినచో, చతురశీతిబంధ నములతోక = ఎశుబవెనాల్డుబంధ ముల 

తోను, కుసుమా...మనముల్ ఇ కామశా స్తిఘును బాగుగా. టెలిసినవారి 
మనస్సులను మెచ్చిందుక్ =మెచ్చునట్లు చేయును. 

క, కలక౦ఠులకును నురతపు. 

గులుకు శులు6గు లలవరించు 1 గురువ్రలహో ౮౯ 

వలభుల( గలక్ లరవములఈ 

గలక లయని పలుకు. గలికి కొలవింకంబుల్. 156 

టీ. కలికి కలవింకంబుల్ =మనోవారమైన యూరంబిచ్చుకలు, కలకంగు. 

లకును=మధురమగు కంఠధ్వనిగల న్లీీలకు, సురత... ఎలుంగులు=ఐ సురత కాల, 

స శే వేదులనమునముల్ 
= 
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మం దేవిధ మా. బలుకన లెనోయట్టి పలుకులను, అలపరించుగురువులపో అెళ = 

నేర్పుచున్న యుపాధ్యాయులపలె, సలభులక్ = గున్వగూండ్ల యందు, కలకల 

ఛవములక్ =కలకలధ్యనులతో, కలకల, అని, పలుకుల. 

ఉ. టంక ముఖంబుల న్శణివి$ టంకములన్ని ఖయించియున్నమి 

నాంకరస్మపసంగ మధు రాదిముగాథలు పార దారికా 

హంకరణ[కియాసమభిశహోర మహో పరిహాసంక థా 

సంక లితంబు లొప్పిదపు $f ki లింబఠింతురు బి పొఢ భామినుల్. 

టీ (పౌథభామినుల్ = శృంగారమునందాకో లేచిన నీలు) మణివిటంకను 

లక్ =రత్నమయములయిన కొణి గెలయందు - టంకముఖంబులక్ =ఈలులయొ 

క కొనలచే, విఖించియున్న = చెక్కు_(బడీియున్న, పార... కిలితంబులు - 

పారదారిక = పర న్రీ)లతో సంగమించు మున్న, అహంకరణృక్రియరా= అనాం 

కారముతోం జేశినచేస్టలయొక్క,  సమఖిహార = మరలమరల వేయుట 

యొక్క, మహాసపరిహాస = నిక్కి_లి పంహాససయును గనించునట్టి, సంక థా = 

చరి[తములతో, సంకలితంబులు = శూడియున నగు మినాంక... గాథలు = 

మోనాంకరస = శృం గారరస ముయొక్క_, (పసంగ = (పస కి చేశ, మధుర= 

(శావ్యఘులయిన, ఆదిమగాధలు= ఫు రాతన౫7"థలను, ఒప్పిదపులైై లీక =సా~ 

శానరీతితో, పంతురు = గానగు చేయుచుందురు. 

తా. ఆకేళీసొధ మునందు ,ళృం-గారరసానుభూత లై _పౌథివహిం దిన_ నీలు 

ఫూర్వకాల మునణర దారలతో వీవారించివ జారుల దర్భల చేం బరిహాసమును 

బుట్టిం దునవియంకు శ ఎం గారరసద్యోతక ములగుట చే విన మధుర వులగునవియుం 

షా గాథలను రత్న భయుయములగు కాణి గలయం దులులతోంజెక్కి న వానిని 

నింపుగాం బకంనుచుందురు. 

వ. ఇట్టి కేశ సౌధంబున నిషధరాజు వధూసహాయుంలై రతిసహో 

తూ డయిన మన న్మథుండును బో లె నభీష్టవిషయో పభోగం 

బులం దృతీయపుకుహ్థంబు చరితార్థంబుగాయ జేయు వాడి. 
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వే, కామశరనృ త్తవ రికా శ గంధ_తెల 

దీపితా నేకదీపికా $ దీ పిజాల 

వర్షితాటోపకామచే $ వ పతాప 

మయిన యాహర్మ S$ మెక్కెనింశేకియును దాను. 159 

టీ. ఇంతీయును=దమయంతియు, తౌను, నలుండనుట్క, కామ .. తొపము- 

శామశరజక ర్చూర మువలవ, వృ్తే త్ర=పుటైేన, లేక సృజింప(బడిన, వ _రీకాజ=వత్తు 

ల చేతను ౫ ౦ధ తెల= సుగంధ దవ్య రసయులేమగు _తెలము చేతను, దీవీత = 

వెలి(గింప(బడిన, అ చేకదీపికా =అధికమగు దీపములయొక్క_, దీ ప్లి=కాంతి 

యొక్క, జాల=సమావాము చేత, పర్థి త =వృర్ధిపొందింపంబడిన, ఆటేోప=ఆతి 

శేయముగల, కామేసపతాపము = మన్మథ పభ"వముగ లది, అయినయావా 

ర్హ్మము= ఆయినట్రిసాధ మును, ఎక్కెక్ష, సుగంధ ద్రవ్యములు కాలుటపలన( 

గలుగుపరమళ ముచేతను, వింతవింతలగు దీగములచేతను మనోనారమగు నా 

సౌధము మిక్కి.లి మన్నథోద్దీపకమగుచున్న దనియు, దానిని నలదమయం 
తులు [పవేశిం చిరనియు భావము. 

నీ, (పథమానురాగంబు 4 రాజవాంసము చేత. 

డెలిపి యంపిసయట్టి $ దిట్టతనము 

ఉరోలగంబునం శ బెద్దగద్దాయనుండి 

దృష్టించి డిగ్గని 4 ధరతయును 

ను త్తేర(పత్యు త్త $ రో క్తినె పుణశ క్రి 

గర్వంబుసూపిన 4 కలికితనము 

వరణావసరమున శ వాసవాదులమాయ 

మాయింప + నేర్చినమతిబలంబు 

తే, నాత్మ దివ్యావ తౌర తా వ్యంజక ౦పు 

(బౌఢి బచరింప [(వీడాభళ రంబుకలిమి 
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వెశికం బయి యుడు నెశే వ్యరికి జూడ 
6 

గాన లజ్జింప లజ్జిం చెం 4 గమలనదన, 160 

ట్రీ, కమలవదన = పద్మమువంటిముఖముగల దమయంతి, రాజవాంసము 

"చేతా =నలురచేం బట్టుపడియతేని కపకార మొన రె వనని రాయ బారిగావచ్చిన 

రొజవాంసముచే, (పథిమానురౌగింగు = ము కి యనురాగ ము, తెలివీ=జఎనలు56 

దానునరింతుననిచెపీ, ఆంకినయకీి దిటతనము = పంపిన ధ్రైర్యిము, శనోల్నం 
o త, అ క 4. 

బునక్ = పెగ్దసభ యందు, పెద్దగ ద్దియక = త్తే నపర మ్యుపై, ఉండి =కూర్చుం 

డీ దపించి=వలు.. ఆజూచియు, తళదీరతియుకు, అలగా నలుడించాి)దు 
“లబ క్ష ౧ 

లకు రాయబారిగా బోయినప్పుడు దమయంతి దూకళశాపచ్చిన నలునింజూచి 

లజ్ఞాఛ యంబుల6 జెందకయప్రైకూర్చుం డెను. "కానిది? లేనని అటి గై ర్యమును= 
వ లు మా 

కర... కిక _ణ తగ = నలు(డిచ్చివ యు తీరములకుం దగిన (పత్యు తేర 
వావి అటి జాతి జాలి అజాత 

ముగా బకికిన పలుకుంంచలి ; పుణతాసామర ్రయుచె, గ ర్మాంబు, మాపీన కలికి 
ఫ్ యు 

లన ఘుజక నంబడంజేసిన, చేర్పరిలన మును నలుండం చాదుల పరింప్రుమని బోధించి 

నప్పుడతేనికి యు క్రాయు క్ష ముగాను నపుణముగాను (బమ్యు ఛిరమి చచ్చెను. అడి 

చేర అశ భావము. వరణావసరమునక్ = స్గ్థయంపరొ కాలమునందు, వాస 

వాదులమాయక్ = ఇం దొదులమోసమును మాయింపడ్ = నళింపంజేయుటకు, 
ఖా టం = సబల యున “a న | సిర్చిన, మతిబలంబు = బు బల ఘను, స్వయంవర కాలమున నిం దాగ్ని యమ 

పరుణులు ** నలుందవండో యామెకు. చెలియకుండ జేయవఠత నని నలమూప 

'ఛారులయి కూర్పుండియుండ దమయంతి తన బుద్దిబలము చే సూక్మములగు 

మనుష్య జేవతా భేద ములరసీ నలు నే పరించినది. అకి బుషిబలకయును, ఆత, . 
బట థి ఆశీ 

(పౌఢ = తినయొక్క_ దివ్యాపతారత్సేమునకు  స్వంజకమయి (పౌథయు, 

పచరింపక = స్పపష్నముగా దెలియవమ్చుచుండంగా (వీడాభరంబుక లిని= అస 
లు 

మయమందుంజూపుచున్న (తపాతిశయమును, చూడక = ఆలో చింపంగా, ఎప్వ 

వజలో౬ బౌఢత్వమువహించి దమయంతి యప్పుడు సీగ్గునూనినచో నందటును 
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చాగీగ్లును కపటలజ్ఞనుగా ఖావింతురని భాౌవము. కాన, లజ్జింపక. = నలునితో 

ఖివారించునపుడు నిగ్గుపడుటకు, లజ్ఞిం చెః- =నీ గ్గుచెందెను. 

తే. స్వప్న సంభోగ శతసహ (సములు వయె 
(భమ సమిోయమో ఏనో దాగ్భు $ దములు సనియె 

మనములో నిండియున్నది $ ననుపు( శూర్మి 

యింక లజ్ఞా భయంబుల $ శెడముగల దె 161 

ట్రీ, స్పప్న ...(సములు=స్పపష్నసంభోగ గులయొక. లక్షలు, పోయెక్ = 

లక్ష పర్యాయ ములు సప్న సంఖ" గంబులయ్యే నని భు "వము. (భమ... మును=( భాం 

తిచేం జూదుట యచెడి వినోవములయొక్క_ కోణివశీకము చియెక్ =పది 

వోట్ల పర్యాయములు (ఇ 'ంతిచే, బరస్పర సందర్శనము 'కలిగిసదని భావము. 

ననుపుంగూర్త = కామము చె రూఫమమున పేమ, మవములోక్ష- _ నిండియున్నది. 

ఇంకక =ఇశకమోయఢ, లజ్ఞాభ యంబులక్రుక జ సిగ్గునకును, భయ మునకును, ఎడముజ 

అవకాశము, కలదె=ఉన్నదా? లజ్లాభ య ములు కామము చే నశించచివన భావ; 

చే. ఉపలములకం కుం గథినంబు 4 లొక్క_ వేళ 
గునునుములక ౦కు నొక వేళం $ గోములములు 
గాన లజ్ఞాభయంబులు ఫశ గలవులవై 

పువ్వుబోండుల హృదయంబు 4 లెన్వం డెణుంగు. 162 

ట్రీ, ఒక్క వేళ, పువ్వు బోండుల వాదయంబులు= స్రీ) లమనములు, ఉప... 

బులు= రాలకం లే గటివి, ఒకవేళ, కు... కంకేక్ =పువ్వులకం కొను కోమల 

ములు=మె త్తినివి కాన = లజ్ఞా భ యంబులు, కలలో లేవో ఎవ్వేండు ఎటజుం 

గును. _క్లీ)లు సమమయోచితముాా6 (బవ క్రంచుచుందురు కాన వారల మనో 

వర్గన మిట్లుండునని భావము. మలీయు. బూర్వము దిట్లతనయువూనిన వమ 

యంతి యిప్పుడు లజ్ఞాభయములను చెందుచున్నది. కాన యామె మనోప్ఫ 

త్తని చెలిసికొనుట క స్రమనుట, అనగా నలుని చెంత లజ్ఞాభయములను బొందు 

చుం జెనని భావము. 
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వ. కళావతీ (పముఖ సఖీ (పయత్నేంబున నవగత్న శయ్యాసనా 
థంబును ధవళదుకూలకీలిత మనోజ్ఞంబును (_బత్యంత 
స్థాపితే కనక కలశ భృంగారు తాలవృంత దర్పణ తాంబూల 

చీటి కాఫల కుసుమ గంధ కస్తూరికాది పరికరోపశోభితం 
బును నగుకొతుకాగారంబు (పవేశించి. 163 

ట్. శయ్యాసన సనాథంబును=పడుకలతోను ఆసనములతోను గూడినది. 

ధవళ .. మకోజ్డ ంబును= తెల్లపట్టు గుడ్డతోకప్పంబడి సౌ౫సయినది. (పక్క .. 

శోభ తంబును= దా పున ఆంసంబడిన బంగారుగిండి, విసెనకె జ్ఞ; అద్దము, తేముల 

పాకుపెబ్పై, పండ్లు పువ్వులు, వాసన దవ్యములు, కస్తూరి, మొదలగు పకకర 

ములచే ఒప్పునది, కాతుకాగారము=|క్రీడాగ్భవాము.. 

క. (ఏిళాసరిన్ని మజ్జన 

లీలోచితనమనసల్ల శ లితిముఖ యగుచుకా 
నేల బదాంగుళి (వాయుచు 

బొలామణి నిల్బెం దలిమశే పర్యంతనున న్ 164 

టీ. చాలామణి=దమయంతి, వ్రీళౌ... ముఖి జనీగ్టుఅ నెడు నదియందు(గుం 

కుట అనెడు పనికి తగిన దెనవంచుటచే సౌగ సయిన మొగము గలది అగు 
చును, చేల = నేలు పడాంగుభ౯= = కాలిబొటన( వేల, ([వాయుచుక్ , దలిమ 
పర్యంతమునక =పాన్సుదగ్గజు, ని ల్బెను. ఏటిలో మునుంగునపుడు తిల వంచు 
నట్లె యిట తలవంచుట లజ్జయ'నెడు నేటిలో మునుగుట చే వై నదని భి "పము 

ఉ. భావముపల్లవింపంబువు.శ బౌనుపుమూాందికి నేర్పునన్వయ 
స్యావళిదార్ప నెంత యును + నరి ర్మిలితోంగుసుమా స్త్ర శా స్తవి 
ద్యావిదుడొయ్య(బె (దిగిచిశయక్కు_న జే ర్పెభుజాయుగాంక 

పొళీనలయంబులోనందవి $ లించి కురంగవిశాబలోచన౯. 
టీ. వయస్యావళి= చెలిక తెలసమూవాము భావము పల్ల వింక్ = మనసు 

ల్ల నల్లగా, కురంగశాబవిలోచనక్ = లేడిపిల్ల కన్నులపంటి కన్నులుగలదమ ణా 
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'ఉశలతిని, ేర్పునక , ఫువుంబానుపుమిోంవికిక = పూవు సెజ్జిపయికి, కార్చక = 

శేర్చంా, భుజూ...యంబులోక" = ండుబుజములయొక్క_. కాశిలియనెడు 

చుట్టులో, తగిలించి= చిక్కి ంచి, ఆక్కు_న౯ =లొొమ్లున, చేర్చెను. 

క. పోరపరీమూమిషమున 

భూరమణుండు గమిచె నింతి $ పొంక పుంజన్నుల్ 

కూరిమి మూాజంగ( బులకాం 

కరూర౦బులు వ్రైడవము. జిగురుశేనోరులకొనలన్ , 167 

టీ, భూరమణు(డు= రాజు, హోరి... మిషమునక్ =ము తెపుసరిని పరిశీలించునె 

పతున్క చచిగురు[గోరులకొనల= చిగుళ్ల వ లెనున్న కొనగోలళ్ల తోక మిచెక్ =ప లైను, 

చ. శుచియగు హోర దామమున శ శు క్రిజరత్నవిభావరీతుణం 

బుచితపు.గై తవంబుగ([ బికయుండు! పియం బెసలార (జా(చినకా 
గుచలికు చద్వయంబొం సిశకొంచు(బయిం బులకాంకురంబు ల౯ 

(బచురను సేయుచున్నిగిడెశ బాణి వధూమణి కంఠనీమకున్. 

టీ. శుచి... చామమునక్ =శుద్ద మైనము త్తే పుసరియందుు శు క్రి ...క్షణంబు= 

ము త్రేములను రత్నముల కాంతిని పరీక్షించుట, ఊచితేపుకై తవంబుగక్ =తగిన 

సాకుగా, కుచలికుచద్యయం బు=గ జనిమ పండ్ల వం/3 రెండు పాలిండ్లు పులకాం 

కురంబులక =గగురు మొలకలను, (పచురంబునేయుచుక్ =దట్రము గావించుచు. 

లే. నవసమాగమ వేళ నశ య్యవసరమున 
నుపిదలజ్ఞాభరంబున $ కోవాటించి 

యెదుపదిసేసె వలరాజు 4 నంత వా(డు 

నరయ నెవ్వానిసాము జీయాపజయము, 169 

టీ. పలరాజునంతవాండుజ మన్మ థునియంతటిదిట్ట, నవసమాగమనవేళ = (పథ 

నుసంగమకాలనుందు, ఉవిదలజ్ఞాభరంబునకుక్. = దమయంతి సిగ్గ పెంపునక్షు, 

ఓవాటించిజ వెనుదీస్కి ఐదు... నేసెక్ =ముందతికాలు, 'వెనుకళక్తుం, బెైను. 
ఠ్3 
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వే 

a 

ఒకదీప.'మార్చిన $ నున్నదీంబులు పనా 

నప్పుడ తమకు.దచా  కమూటుటయును 

దాలనృంతానిల $ చేలాంచలాడిక 

వ్యాపారముల దీ ఏశమాజఆమియును 

నాజీశదీపంబు శ ల(పయత్నే౦బున 
మజీ మాడం జూడ + మండుటయును 

మంకి యాజీయు నాశీ + మండినదీపంబు 

వెలుంగు. జీ; టియు. గాశవించుటయును 

గలుపునఎలటగ నరక కీ వలన రాడు 
య అవాలవ్ో 

న్ముల నవ్వు' ) 'లకు శీ చేయుచుండం 

దరుణి కుతుక (తపాద్భుతాశతి౧ భాం 

సంకటస్థాయి నె నారి ఫే గణాంక యయ్యె,. 170 

టీ తాం. లాగక = కీపేగాలో నస్త్రఫు రగు లో-గువాా, కుణు... 

కెలా ౨ తవముకము యగ 7” 6౯ అనీ? శంఫుల యిజక టమందు 7వ ఓయు ల్న 

మన ఫడు కలది. న 

నే. తరుణి లజ్ఞ భ్ రంబువేం + దన్నువడియు. 

టు 
ళ్ 

దోయజానన వెజపుచేం + (దోపువడియు 

నుల్లమున ఫైన మొందరకి శీ యుండున వ 

ఛొలు(డా యెమి తెలపోయ( + బుచశ రుండు. 171 

ఇంచుక యుల్లసించినను (3 నేమని చెప్పంగ లజ్జ వచ్చి తి 

రించును సాధ్యసం బడరి$ శీత యొనగ్చును మ్మా మేచి వా 

రించు: (బగల్భ భావము ధశేరించియ కుని వధూ మనోగతిం 

బంచశిలీము ఖుండు పసి] వాపండు వ్ర నవసంగమంబునక-. 172 

టీ, త క్రంచుకు=అడల్పును, సాధ్వ సంబు= భయము, మొగ్గ స్రముజ బేలతి నము, 



భు_174,] 'సోప్ప్తమోక్యో స ము, శక 

సః "చూక్టాలకం౦బుల శ|నుక్కు(ం జక్క. దీర్చీ 

నలుపు) నమ్మనముణలో క్ట మొలవంబెట్టు 

గరర్చూరహారంబు శీ గదియించు నెపమున, 

గుచకోరకంబుల 1 గోళ్లిం గముచుః 

చల్పయం త ణనికోశధంబునంకిలి కోర్చి 

యర్హాంక సాళిక ఫే నాదరించు 

నివ్విడనీవిబంభ 4 నిర్మొకుణమునకు( 

బవిఫూని భీకి? గంగ పంబుకొొందు 

తే. నూరుసంవాహమునకు 1 నుత్సహించు 

ఘవనితంబంబువె నుండ *+ మననువెటు 
మూ లు 

నిమ్న నాభికి డిగంగ శ నెమిసేయు.. 
౧ = 

బద్భలో చన మరిగి భూశపాలు3 రము. 178 

టీ. నలువుజమచ్చిక , తేల్ప... కిలికిక్ =శయ్య ఎ గట్టగా ఒత్తుటచేత కలి 

శివ అడ్డుఐల 7 జూగును. అగ్గాంక పాళీక౯ =అఅకౌయినని. 

శే. విభుండు పరిహావమాడీ నీపించుగానసీ 
పడి మయ లేండయ్యె నెన్నియు+ సాయములను 

రాదవీింబాస్య తాంబూలశే రాగసుభ గ 

దంత కురువిందనూలి కాశీదర్శనంబు. 174 

ట్ర్ రా౫వింబాస్య = చం సవింబకువంటి మొగము~ల నమయంతియొక్క, 

తాంబూల... దర్శనంబు=వీశేయపు ఎలుఫు చేత సౌగసయిన కంపులవంటి పలు 

సెరుసయొక్క చూచుటను. నలు. డన్నియుపాయములు పన్ని దమయంతిని 

నవ్వింప6 జూ-చనన్వు ఆబిడపలుపరుస తెలియునట్లు పెదవులువిచ్చి నవ్వినదిగాదు. 

పెదవుల మూశికానియే యల్లనినవ్వుగా న వ్వెననుట.అల-రూపకము. వి శేపో క్షి. 

మ, మనుజాధీశుంయు మగ్నువోరలతికా + మాణిక్య ము_దాంకిత 
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_స్తనభారంబుగ గాఢనిర్షయపరి శీష్వంగంబు పూబోండికి౯ 

ననుపుంగూరిమి మైవడిక మర వె, దీన ందాశ్భారంబునుం 

దనపూవిల్లునునొక ,_ చందము నగంశేదర్పుండొగిన్వంపంగాన్. 

టీ, మనుజూధీశు(డుజ రాజు-నలు(డు, మగ్న...భారంబుగ౯ = లోతుగా 

ఒత్తుకొన్న ముత్తెపుసరిలోని పద రాగముయొక్క._. ఒత్తుడుచేత గుతితింప 

బడిన బలితంపు గుబ్బలు గలదియగునట్లుగా, గాఢ... వ్యంగంబు=బిగువై కని 

కరములేని కాయీలిన్సి ననుపుంగూరిమిమెవడికొ = వికాసముగల మక్కువతో, 

తత్ ,.. ఫభారంబును = ఆదమయంతి శి గ్పుపెల్లును కందర్చుండు = మన్న భుండు, 

మరెపెక్ = పనుపజి వెను. సేర్చెననుట. 

కా, నలుడు మక్కుస వీక్కటిల్ల గా తేన ము త్రెపు సరియందలి నాయక 

మగు పద రాగమణి దమయంతి కుచములందు గటిగా నొతుడువడునటు 
జీ ఇ —లీ టి 

లామెను బిగయం గౌంగిలించుకొనెను. దాని కాబిడ్డ చొక్కుటచే సీస్ద కొంత 

కొంతగా వీడను. మన్మ నుండును గొంచెము గొంచెయుగా  నామెను పయి 

కొనెను అనగా లై తేగ్గుచును మన్న థా వేశము హెచ్చుచును ఉండ 

ననుట. అల _ అతిశయో క. 
మాటి 

తే, మెలంత యప్పుడు మందాతు $ మోలితములు 
సౌహృద సేరములు నై నీసంగ నుముల 

sas | గ 

ముకుళితంబులు. బుస్పితంశబులును నైన 

భూజములతోడి యుద్యానశ+భూమిం బోలె. 176 

టీ. అప్పుడు=అట్లు మన థావేశము అతిశయించినప్పుడు, మందాక్షమోలిత 

ములు=నీస్ణ చేత ముడువంబడినవి, సౌవ్భాద నేరములు= నెయ్యము చేత వికనించి 

నవి, సంగమముళలు=క లయికలు, ముకుళిత ములు= మొగ్టలుగలవి, పుష్పితంబులు= 

పూవులుగలవి, భూజములు =వృక్షములు, ఉ ద్యానభూమిక =తో (టపదేశమ.ను, 

ఇట మిలిత స్తేరయులయిన సంగమములకును ముకుళిత ఫుష్పితములయిన భూజు 

ములను, దమయంతికిని ఈ ద్యానభూమికిని ఉపమ. 



వ-177.] స ప్పమాశ్యాసము, 988 

వ అధర౦ంబుచవి( జూపు $ మన్య మేమియునొల్ల 

నని చెక్కు జేరి మంఫతనను వలుకు 

దె దెన్యంబు దోప (బౌకీర్గన సేసి తుదింబోయి 

బలీమిఫొఎపునను ంశబనమొనర్చు 

వదనారవిందాసశేవము. (బసాదము సేసి 

నను నేలికొంటిగా శ యనుచు మెచ్చు 

ననుంగుభృత్యునకు నీథపని యర మగు నంచు 

నూరుసంవాహానం 4 బొయ్యం జేయు 

తే, నేల కునుమా స్త్ర కేళికి శ నింత వెజివ 
వెజవకే నేమి నీసఖీశవితతి యేమి 

. యనుచు దగ బుజ్జగించి హశే సాంబుజమున 

వలపఫుంీలు దెముల్పు భూశవల్ల భుండు. 177 

టీ, మంతనము = రవాస్యము, తుదింబోయి = కడపట, బలిమిసొంపునను= 

మిక్కిలి బలా త్కారము చేత, చుంబనము = ముద్దు, వదన అరవింద అసవముజ 

మొగము తామర యనెడి మద్యమును, అనుంగుభృత్యునకుక =(వీయ నేవకునకు, 

ఊరుసంవాహానము = తొడలను చేతితో పిసుకుట, క్రసుమాస్తు కేళికిక. = రతి 

(క్రీడకు, ఏ నేమి... ఏమి= నేనువేజు నీవెలిక తెలు వేణా-నీ చెలిక తెలవంటి యంత 

శంగుడ నేక దా శేననుట, వెణివకు = భయపడకుము, పలపుంగీలుక =పో(క ముడిని, 

'తెముల్చుక్ =తీసీవై చును. 

వీ, స సు 

వగ బచాలాహ స్త $ వనరుహంబు 

ధనకృతాధర బింబ 4 దశ నతుత వ్యథా 

భుగ్న లీలావతీ $ (భూలతంబు 

ధరణినాయక భుజా + పరిరంభ మండలీ 
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గాఢవీకితవధూ + ఘనకుచంబు 

వరనఖాంకుర మృదు $ వ్యాపార ఫుల! 

నీరజా శీ నితం శ బోరుయుగళి 

తే, య స్టివామ్యుభార $ మ న్తీకాతూహలం 

బ స్తీఘర్మసలిల క్ల మ స్తీకంప 

మ స్తిభీతి య _స్పీ+వాక్ష మ స్తివ్యథం 

బ_స్పివాంఛమయ్యై శ నపుడు రలేము. చ 178 

టీ, పతిపాణిప ల్లవ=నలుని చిగురువంటి చేతి చేత, చ్యుతే =వీడిన, నీవిబంధనజ 

పోంకముడిని ముడుంచుకొనుటయందు, వ్యగ=ఆస కృమయిన, ధవ=నలునిచేత, 

కృత = చేయంబడిన, అధర... వ్యథా = దొండపండువంటి మోవియందలి పలు 

నొక్కుల నొొప్పిక్, భుగ్న =వంక రయొన - ముడిపడిన, (భూలతంబు=తీ(గపంటి 

కనుబొమలుగలది-నొప్పీకి బొమలు ముడిపడుట |పకటము. భుజా... మండలీ= 

బాహువుల కాగిలింతయొక్చు_ వలయమునందు, గాఢవీడిర్ = గటిగా ఒలత్తం 

బడిన, నితేంబ=పిఆు(దు, ఊరుయుగళి=రెండుతొ డలు, అస్సి వాన్యుభౌరము= 

ఉన్నట్టి (పాతికూల్య్వాలతిశయ'ుగలది - మొదట దమయంతి మిక్కిలి (పతి 

కూలయుగా నుండెననటు, అస్సి కాకూవాలంబు = ఉన్నట్టి వింతపాటుగలది, 

ఆస్పి... సలిలము = ఉన్నట్టే ఇమటనీరుగలది. అగ్లికంపయు=ఉన్న ట్టి వనజకు 

గలది, ఆ స్థివార్డ ము = ఉన్నట్టి సంతో మముకలది. ఆ స్లీన్యథంబు = ఉన్నట్టి 

(దంతక్ష తాది) వీడగలది. అన్తీవాంధము = ఉన్నట్టి కోరికగలది. అస్థి అను 
_ ] 

నది విభ క్రీ (పతిరూపకావ్యయము. 

చ. కుతుకమునం గ్గురంగమదకుంకుముచర్చ వహించి నీలలో 
హీతరుచులై స్వయంభులయిశయీహిత సాఖ్యవిధాయులై నయా 

యతివపయోధరంబులక శ నర్గనిశాసమయంబునళా సనుం 
చితనఖకింళుకార్చనము క సేసె నుహీపతిభ క్రి యేర్పడన్. 
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టీ, ఇందు దనుయంతీ స్తకయులకును శివునకును అ భేదాధ్యవసాయము చే 

అర్థద్వయము. కరంగ ... రుచులై =కస్తూరియొక్క్యయు కుంకుమముయొక యు 

ఫూ6తనుదాలి స నల్లని ఎజ్తినికాంతులుగభ వై యని కుదపర మైన యరగ్ధము...శివుండు 

కంఠమందు నల్ల శాను శేశములందు ఎజ్టి గాను ఉండునని భౌపము. స్వయంభు 

లయి=త మకుండా మే పుట్టిన వై-ళివుండును తనంతట నే ఫుట్టినవాం డని భావము. 

ఈహీిఠ ... యులు=కోరంబడిన సుఖమును కలిగించునవి. శివుడు కోరిన సౌఖ్య 

ముల నిచ్చువాండనిఫావము. ఐన, ఆతిపపయోధరంబులకుక్ = దమయంతి 

పాలిండ్లకు, అరనిశా సమయంబున జ ఆర్ధ రా శివేళయందు, సమ... కార్చ 

నము=మిక్కిలి ఒప్పుచున్న గోటివొక్కులు ఆశెడి మోదుగుంబువ్వుల పూజిను 

చేసెను. శివునిపలెనున్న విగాన పాలిండ్లకు శివునికింబో లె గోటినొక్కుల నెడి 

మోదుగుంబువ్వులతో రాజా పూజించెననుట. ఉ కే) 4 శేషరూపకాను 

(పాణితము. | 

తే. లావ్రనను గూడి పాణిపకీల్ల స యుగమున 
నొ_త్తిపట్టిన సరకు గాశే కుల్లసమున 

హోర కాంతి చృలంబున $ నల్ల నవ్వు 

తరుణిచన్నులు రాజుచిశీ తము హరించే. 180 

ట్రీ, హార కాంతి దృలంబునక్. =ముల్తెఫు సరులకాంతీ యనెడి నెపకఘుచేత, 

అల్ల నవ్వు=కొం చెముణా నవ్వుచున్న, నవ్వు తేలుపు గాన తెల్లని హారకాంతిని 

నవ్వుగా నపహ్ను తి. 

క, తరుణికి ఛా|తీపతికిని 
బరిచుంబనవేళశ,దంత శేపరివీడవ ని '.... 
తముగరసంబు పానకిములో ,. ".-:. 

మిరియపు:గారంబు ఫ్రై లె $ మె చ్పొనరిం చెన్ . 181 

టీ, పరిచుంబనవేశక =ఆధరచుంబనసమయముందు, దంత పరి పీడన ము=సలు 

నొక్కు, ఇతంరసంపు=శెజగుపాలతో వైన, మెచ్చుజఇంపు. ఏ “ Ce 

ఇ * అథి 
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"లే. చూచియు)నుం జూచు. (గమ్మజి శ నుదతిం దివ్రటం 

గౌంగిలించియు నప్పుడ $ కాంగిలించు. 

జుంబనము సేసి యును రాజ 4 సూను. డెలమి. 

జుంబనము సేయు, బౌనరుశే కృ ఫ్టింబు గా. 182 

ట్ర్. (క మజణళ =మరల, తివుటక్ =కోరికతో, పౌనరు క్త్యంబుగాంగక = 

మరలమరలనగునట్లు గా, మరలమరల చెన్ని మాఆులు చుంబనాదులు చేసియు 

నలునిక్ తృ ప్ కలుగదయ్యె ననుట. 

నే. కులుకు బలుంగుల నలరారు $ పులకములను 

గంపములను నమ్మ గసీ శ త్కారములను 
జుంబన[కీడలందు రాశసుకునిమోము 
శీతకరుం డౌటం జెప్పక శ చెప్పి నహహా ! 188 

టీ, కులుకు+ఎలుగులుక్ = సౌగసయిన కంఠధ్వనుల చేతను, మణిత యుల 

చేతను, పులక ములుక్ = గగుర్పాటుల చేతను, కంపఘులను = వడంకుల చేతను, 

సమ్మగ నీ త్కారములను = నిండయిన నీత్క్ఫుతుల చేతనా, రాసుతునిమోము= 

నలునిముఖము, శీతకరుండు చెటక్ =చందుడగుటను, చలిచేత కలుగు కులుకు 

"బెలుంగులు మొదలయినవి రాజముఖమును చురబనము సేయునపుడును గలుగు 

టచే ఆముఖము చలివెలుంగు అనలా చందు. డగుట నిద్ధించుచున్నది. అలం. 

అనుమానము. 

ఉ. వంచన లేక యాననము 4 వాంచినయప్పుడు ఫాల మోరగా 

వించి జెక్కుటద్దములు శ (వీడభరంబునకీ లెజింగి చుం 
బించిమునంబు తాలిమిగశభీరత రి త్తకు ర త్త పూనిన౯ 

మించి ముఖాబ్ద చుంబనము శ మేకొని నవ్వువిభుండునేర్పునన్. 

టీ. ఆననతు వాంచిన యప్పుడు = (దమయంతి) ముఖమును (మిక్కిలి) 

పంచుకొన్న ప్పుడ్కు ఫాలముక్ =నుదుటిని ఓర శావించినక్ = (దమయంతి తన 
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ముఖమును) (పక్క వాటుగాం (దిప్పణా, చెక్కు టద్ద ములు = అద్ద ముసంటి ఆమె 

చెక్కిళ్ళను, విభుండు=రాజు, | వీడభరంబునకీలు ఎతీంగి=సిగ్దు పెల్లి దముయొక 

మర్శమును కను(గొని. అనంగా దమయంతి మొదట సిగ్గు మిక్కు_టముణటచే 

తల మిక్కిలియు వంచుకొనంగా నలు( డప్పుడు వీలయిన యామె నుదుటిని 

మాత్రమును వీదప సిగ్గుకొంచెయుతీనీ మొగమును (బక్కొ-కు [దిష్పుకొనలగా 

నపుడు దొరకొన్న యామె చెక్కిళ్ళను, నిట్లు సిగ్గు యెక్కు.నతక్కువ మర్శ 

ములచెణింగి యందుల కనుగుణయుగా, చుంబించి = ముద్దు పెట్టి, మనంబుతొ 

లిమి=మనస్సునందలి ధెర్యము చేత--నుదు టిని ఫాలమును నలుండు నుద్దుగొను 

టే దమయంతి చుంబనభయ మును వీడినవెయకుట, గభీరత =నిర్వి కారతను-- 

అనగా సిసలేమిని, రి త్తకురి త్లే=మిక్కి_లి వ్యర్థముగా, ఫూనినక =నపింప€గా- 

సిగ్గును చాల వదలి మొగమును బయికెత్తెననియు, అట్లు ?గ్ఫు వవలుటచే ఆమెకు. 
బస యేమియు లేదనియు - అనగా చానికి. బసయగు నలచుంబనవారణము 

కలుగదయ్యెననియు భావము. గభఫీరత శే ముఖమును బయికెత్తుట వ్యంజితము, 

దానిచే నలుండు మ ఖాబ్ద్బ చుంబనమును, చేకొని = పొంది, నవ్వెనని యర్థము. 

దమయంతిసిగ్గు పెంపు ననునరించి మొదట నుదుటిని ముద్దిడి పిదప గొంత జంకు 

వీడి యాబిడ మొగమును [బక్క_కుం[ దిప్పలా చెక్కిళ్ళ ను ముద్దిడీ యిట్లు రెండు 

మౌర్షును ముద్దిడంబడుట చే చుంబనభ యము చాల దొలలగంగా మనసు దిట చేసి 

కొని నీగ్గులేనిదానవలె గంఫీరయుగా మొగమును బమికె త్తికొన్న విళుండూర 
కుండునని చూడగా, ఆతేెజవీనిగొన నలు. డామె నెమ్రొగమును ముద్ది డెనని 

యర్థము, 

కే. సతత తాంబూలభోగక శపూాయితములు 

నుదయభాస్క_రనవసౌర శేభోల్బణములు 
నయిన యధరామృతనుల నింఠకియును బతియు. 

జలివీ రన్యోన్యమధు పాన $ లలిత శేళి, 185 

టీ, సర...యితములు = ఎడతెగక వీడెము ననుభవించుటచే ఎజ్జనెనన్ని 
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ఉదయ భేల్నణములు చ ఉదయభౌస్కరమనెడి కర్పూరపి శేషముయొక్క_, 

(కొ త్తవాసవచేత స్ఫుట ములు. ఈ రెండును అధ ర"మృతే ములకు విశేషణము. 

ఆన్యోన్య ... కేళి =ఒండొరుల | పుక్కిటి) మ ద్య ములను _తాగుటయొక్కా సౌగ 

సయిన (క్రీడను - మధుపాశులు కషాముతిమును వా+తిచ్చ్నునైన మధువును (గోలు 
దురు. అధరామృతమును కషామిుత రును వాసిత మునగుట చే దాంని [గోలుట 

మధువును [దాగుట గా వెప్పంబ డెనని తెలియునది. అలం నిదర్శవ. 

చ. అవహిత భావభావిత సహ[ సక రామృుతభాను మండలుం 

డవుచు నసమ్మత క్ ఇస్ర మభ్యుదితం బగు భావలాభలా 

ఘవము మడిళ౯జయించి[పియశే కాంతర సాంతర సన్ని రుద్దమా 

ర్ల్షన( గరంగించుచుం గర౮ా ఫ్ రాజు సమంచిత ప'రవశ్వు. డై. 

కీ. అవహీత,..మండలుండు -- ఎచ్చరికగల మనస్సుతో భా వింపంబడిన 

| నూర్య చం వ బింబములుగలవాండు. సూర్యచంద్ర దారణ చేత నకా్య_లమందు 

నీద్ధి యి 'తెలియునది. అసమ ..లాఖువముక్. =ఇష్టపడశ క్షణమందు పుట్టిన 

భావ (పా ప్పి చేతనయిన ఊరవడిని.-పదటముననుట. మదికి జయించి= మనస్సులో 

గెలిచి - వాదయమందలి సూర్య చం దధ్యానము చేసి యట్రిసమయమున( బుట్టిన 

భావము నుదుటును మనస్సులోపల నే యడంచినాండమట. రసౌంత ...మార్డ 

వః = వేటురసము చేత ( లజ్ఞాదుల చేతననుట ) అడ్షగింపంబడిన మె త్రందనము 

(అనగా రతికి సులువుగా నియ్యకొనుట ) గలది- అనగా భౌనము నుదుటు 

లేనిది ఆగు వయకాంతక౯ , కరంగిందయచు తౌనును కరం గినని యర్తము. మన 

స్ఫునందు సూర్య చం బింబధారణ చేత భ'వోద్దతి, నడి ఎఖ వోద్గతి 

లేకున్న) ప్రియురాలికి దానిచే భావలాభము కలిగించి కరణించుచు దాను 

కరణినా(డని తుము 

(౩కే భాగ్యవశ మున భావలాశీభంబు లవుడు 

శెండు సమమైన( గునుమకోకీదండ నర్మ, 
ఘట? 3 



ప-187.) స్యప్తమా శ్వాసము... 089 

శర్మ కాండసమూపన శే శర, సార భు ల 

. నంవిభాగంబు సమనయ్యె $ సతికి బతికి, 187 

జీ. భావ... మైనక్ = ఇరువురకును భావ పాస్తులు సమానయుగానపుడు కలు. 
గయా, వను... విభాగంబు = మన్మగునియొక- విలాసకార్యముల సమూవా 

మును ముగించుటవలని సౌఖ్యముయొక్క సారము పంచుకొనుట, ఇరువురును 

మన్మథ కేళి కృత్యములవలని సుఖమును సమముగా ననుభ వించిరని తాత్పర్యము 

వ. ఇవ్విధంబున నన్వామవామపాదతల విలు _ప్తమన్నథ((శీవిలాసుం 
డైన యవ్విలాసివలనం (బథమపరిహాసంబునం బతంగపుంగవ 

గవీహైయంగ వీనర సాయ నాస్వాద పరూఢంబును జిగ కాలా 

వస్థాన సుస్థిక౦బును వివిధవిఘ్న పరంపరానిస్తార నిరంకుశ భా 

గ్యోదయంబును సౌఖఫాగ్యగ ర్వ సర్వస్వసహోయంబునునై న ని 

జానురాగంబునకుందగి | (వీడాజిత మన్మథంబులును దుల్యలబజ్ఞా 

స్మరం౦బులునుగం౦దర్చ విజిత ముందాతుంబులునున గుశేళీవి శేషం 

బుల( గుచకుంకుము పంక ౦బుల చేతను ముంగురులచిన్ని పువ్వు 

లచేశతను నడుగునె _త్తముల[కొ త్త త్రలత్తుక చేతను బింబౌధరం 

పుం డాంబూల రసరాగంబులచేతనుం బర్యుంక భాగంబు చే 

టపజుపం దులాకోటీరటనంబునుగంక అరయుణ ఆ" గారంబును: 

మేఖలాక లాప కింకిణీకలకలంబును గులుకుబలుంగులం గలసి, 

సకివలకిలుంబట పుల చప్పుళ్గువిప్పు శే సియం [గమంబున విచ్చి 

న్నహోర మంశీలం బగుసురత తాండవంబునకుం గ శాసిక యగు. 

పారవశ్యంబునం గుసుమ కార్షు వను కర్ణ కాండ కళినమాప 

నౌ శర్శసారంబు సమవళాు వా బంచికొని యనుభవిం 

చుచు నిశ్వాసధా రానారంబుల నాసా గారం జధివానీంచుచు 

నెడ నెడం| బ్రియనఖ క తార్పణంబులు ఫాశిత౦బునం దొనర్చిన 



940 కృంగారనొ వధము [ప-188. 

మరి చావ మూ గృంబులంబోలు నర్ధవిమోలిత నయనతార 

క0బును (బ స్వేదబిందుకందళిత నాసి కాశిఖరంబును జర్వణా 

శాత్రబించాధరశ యాళుయావకంబును సామిలు ప్రలలాటతిల 

క౦బును నగువదనకమలంబు హృదయవ ల్లభువ కస్ట లై క దే 

శంబునం జ్రేర్సె నప్పు డమిభున౦బు. 188 

టీ. అవ్వామ=ఆ దమయంతి, వామ... విలాసుండు = ఎడమపాదముచేత 
పో/గొట్టంబడిన మన్సశుని శోభ యొక్క. సోయగ ముగలవాండు, అతిశయముగా 

నొకరిన పర్మింపపలసన చో వాని యెడమకాలి యందము రాదనుట లోకో క్రి 

మన భునికంశు మించిన శో భావిలాసములుగలవాడనుట. (పథమపరిహాసంబు 

నక = తొలుకటి [కీడయందు, పఠీంగ...ప్రకాఢంబును = పత్నీ శేస్టమయిన 
వాంసయొక్క_ వాక్క-నెడీ నిన్నటి యావుపాల ) వేతియొక్క రసమనెడి 

రసాయనముయొక్క_ ఆస్వాదించుటచేత్ మొల చినదియు--వాంసము తీపార? 

జెప్పిన మాటవలన6 గలిగిన దియనుట, అర్ శక రంబును = ఛాలంగాల మునుండి 

ఆం౦కినం దున గట్రెగ "నెలకొన్నదియు, వివిధ ... ద మంబును-పలువిథ ములయిన 

విఘ్నముల పరుసను చాటుటచే అడ్డులేని భాగ్యముయొక్క_ తోంచిక కల 

దియు సౌభాగ్య... సహాయంబును=చక్క-_౦దనపు గరువముయొక్క సర్వస్వ 

మునకు తోడయినదియు, ఇవన్నియు నిజానురాగంబునకు విశేషణయులు = 

(వీడా జీతమన్న థంబులు = సీస్ట చేత గెలువంబడిన మన భు(డు కిలవియు, తుల్య 

లజ్ఞాస్థరంబులును = సమానమయిన నీగును మన్య నుండును గలవియు, కందర్చ 

విజిత మందాక్షంబులుకుజనునదనుని చేత జయింపంబడిన సిస్ధగలవియు, ఆగు ేళీ 

'విశేషమములక్ =రతివిశేష యులను, చిన్నిపువ్వులు= ముంగురుల కలం కారకు గా 

నుపయోగించు నొకరంజకదళ్యము. కేళీవిశేషంబులను కుదకుంకుమ పంకాదుల 
చేత బర్యంక భాగము రేటపలిచె ననుటచే నయ్యైబంధముల చేత వారు (శీడిం 

చిరని తెలియునది. తులాకోటీరటనంబు = అందెలచప్పుడు, మేఖలా... కల 

శలంబును = మొలనూలెడి యాభరణముయొక ,_ చిజుగంటు చప్పుడును, 
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కులుకు కులుంగులల్ = మణితఘులను, సకినల=కీ(చుకీయమని శల్లీంచెడి, విప్పు. 
చీయక = అధికముసేయురగా, విచ్చిన్న హారమండలంబు= తెగిన పేరుల సమా 

వానుగలది, గళొసీక =మెడగ తెర_సురరతే క్రీడను నిలుఫునది. విశ్వాస... సారం 

బులక్ =నిట్రూర్చు పరంపరయాడి జడివానలచేత, 'వాసాగారంబు౯ =శేయన 

గృవామును, అధివాసించుచుక్ =పరిమళింపంజేయుచు, ఫాణితంబునక్ =క ౦డ 

చక్కెర చేత, మరిచావ చూర్గ ౦బులు= మిరియపు బొళ్లు, అర్ధ... ఆారకంబునుణ 

సగముమాూయంబడిన కంటినల్ల గుడ్డుగలదియు, (ప స్వేద... శిఖరంబును= చెమట 

చిన్న బొట్లుగల ముకు్కు_కొనగలదియు, చర్య, ..యావక రబును= చుంబన ముచత 

కడగివై పంబడిన దొండపండువంటి మోవియందున్న లత్తుక గలదియు, సామి... 

తిలకంబును=నగములోవీంచిన నొసటి బొట్టుకలదియు, ఇపన్ని యు నదనకమల 

మునకు విశేషణములు. వక్ష స్థల ఏక దేశంబునక్ =టీోమ్తునం నొక్క భాగమున. 

మహో. సరియాతాయాతరంహ $ శృలక లతరతి $ (శాంతినిశ్వా 

సధారా, పరిషద్వాస్థమి.శ భావ శ _పవిఘటితమిథః $ (పాణ 

భీదోదయంబై , యొరినున్వతోజపాళీ $ యుగకరిమకరీశీయు 

గ్భుజామధ్యచివ్నో, భ రణవ్య కైక భా వూ $ భయవిలసితవృశే 

ధ్ర సమ నిదవ్రూయెన్ 3 189 

టీ. యాతా...దయంబై యా తాయాత =రాకపోకలయొక్క_, రంహఃజ 

వేగముయొక.., ఛల= నెపయుచేత, కలిత = తెలుపబడిన, రతి[కాంతి =రతీయం 

దలి బడలికకలవి అగు, నిశ్వాసధారాపరిషత్. = నిట్టూర్పు పరంపరల న 

హాములయొక._, వ్యామి శ భావ= కలయిక చేత, (పవిభుటిత=పో(గొట్లయడిన శ 

(పాణ భేద =, పాణముల వేలు వేజగుటయొక్క_, ఉదయం భై =తో(వీకగల దై- 

నలదనుయంతు లిరువురును వేగముగా నూర్చులుగొనుచును బుచ్చుచునుండుట 

చేత వారు సురతమందు బడలిరనియు వారిరువుర నిట్టూర్పులు నొళటిగాం 

గలసికొని నిగుడుటచే చాయిరునురకు నేజువేజు [పాణములుగాక నొక టే 

(పాణమున్నట్లు తోంచయటయు. గలిగాననుట్క ఒరిమ౯ = నికమల్యము చేతు 



శ్రి శృథుగా రై” ఢమ [ప-191. 

వక్షోజ .. భాగ మైవత్రోజపాళీ= స్థన ప గశముయొక్కు, యంగ =జింటయంద 
శి, కరిమకరీయుక్ =క రీమకరీరూపములయిన పర్ర రేఖలతో. గూడిన, భుజా 

మధ్య = నలునివక్ష మందలి, చిహృ ఆభరణ =యు దలనెడి అలంకార సుల చేత, 

న్య క = లేటపడిన, వీకభాప=విక్యముగల వై న, ల భయ = ఇద్దణఅయొక్క, విల 

కీత=ఒప్పుచున్న, వృాద్ భాగము = వృాదయఫొగము గ౧లదియంనె -- ఈ రెం 

డును మిగనమునకు విశేషణయులు--దమయంతి కుభములంవలి కరివుక రీచే ఖలు 

నలుశిప క స్థలమందు మ (గతీములుకా(౫ా నాసమానచివ్నా లే చేత " రువగవ్భా 

దయములు నొక టియె+ యని తోచి“ చని మాయు. 

న, ముజీయును. 190 

శే సురత ప'రనళస్థం బులం 9 బొక్క చొక్క 

కేలిని గాసుఖంబులం 4 చేలి తెలి 

మేలుకొని శాహ్యరతిలీల $ మించిమించి 

ద.పశులు (కీడ సల్పిరి $ తనివి సనక, 101 

శ్రీ | పా గేశునొసలిలా $ శ్రూంకంబు వ్రెగగాంచి 

ముసిముసి వ్వుతో శ మోము ములంచు 

శేల నవ్వితి చెప్పు + మిప్పు శం చడిగిన 

నధిపుచెకికి మించు శ టద్ద మిచ్చు 

నుజు పెట్టి చనుదోయి $ మదనాంకములుసూ చ 

దను నవ్వువిభుం జూపు $ ల: యదల్బు 

రాfాశవేం జికుర భాశోేరము సెడ్డ మోనంగ 

_మొక్కీ_౦చుకోను, శాదకీములకు నలిగి 

శే, గు దమూ _రిజిగీపాను $ రూూపకలన 

కతను( డే కాద శొకృతి $ మైన భంగి. 
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జరణనఖదర్పళములందు $ ధరణివిభండు “ 

లీలం (బతిబించితుండుగా శీ'లోలనయన, 192 

ట్రీ, (పొాగేశు...కంబు = నలుని నుదుటి మండలి లత్తుక గుజుతు,ు మునీ 

ముసినవ్వుతో౯ = ఇంచించుక నవ్వతో = నలునినొ సటియందు లత్తుక దమ 

యంత పానములంనలిద, అడి బధ (కీడయందు వతని నొసట(దగిలినది అం 

దులకై దమయంతి యోరమోమిడి చితణునవ్వు నవ్నినదనుట, అద్గమిచ్చుట 

యత నే మొగ మునుజూది తాను నవ్నీనందులకు( గారణమును దెలిని కొమ్మన ట్. 

తినశునోరం జెప్పరావనియు భౌవము. మద నాంక ములు=మ నృథచివ్నాములు= 

నఖన్న తౌదు లనట. తిన కాలిలత్తుక నలు? మందు వమదనాంక ముగా నున్న కై 

యతిని నుక్నణేమును ఊనయందు మదనాంకము-గా నుండుటను జూచుకొన్నద 

న ట,నలుండు తనవ లె సే దమయంతయు మస నాంక బులను దాల్చియుండుటకై 

నవ్ని నాండ ,ట. దకరభి రిఘు= ౫ యుడ్, సెజ్జ మోసంగిక్ = శయ్య కంద గులున 

లలు గా. మిక్కి లియు తీలఐ"ంచియనుట రువ ..కలకుక్ =ర్ముదునియొక్మ_ 

pt) మూ రులను జయం ప(సేరుటకు తగవు సవం ణకెజకి, ఆత 

నుయు=మ న్మధుండు, ఏకాదశ ఆకృతి= బదునొకిండుమూర్తులు ౫౧లప'6డు, 

ఆయి: భ ౦1౯ = అయ్యె నోయానునట్లు గా, ధరణి విభుండు= రె*జు, -రిణనఖదర్చ 

ట్ట! అద్ద ములంను, (పపేబింబీతుండు అణ౦ంబులక్ =ఐదవయంలతి పాదముల ౪ 

గాక వ్యతి మొక్కు త చె) పతిబించిం మన నట్టుగా, (మొక్కి చుకొ నాయ పది 

గోర్ల మంసను పద్మా ఎబి. బములున నలు నసిజరూపటువముజేరి పదునొ5.డుమూ 

రులు-నలుడు మన్మఖిండున ఇమానసౌంసరిష ని లవారు - అనలా ౭కే 

రూఇగలవారు గనుక వట, యూపదునొక డురూఫ్రులును నమ నఖ 3 సపదునొ 

కండు సూపుల గా కు జ్చేక్షీత ుులయినవి. 

స్, దంత శతె వృథా శీ చాయి కాస స్యమునకు. 

ద౦తత్ష్సత వ్యథ శీ దండు వయ్యెం 

గుచకుంభమర్షన 9 (క్లూరకరం,-బై న 
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కరము పాదములా త్తి శ కరుణంవడసె 
దీప మార్చినయసప్పు శే దీ కిసూపీనకల్ల 

మౌళిరత్నము (మొక్కి. ఫ్ మాన్సికొనియె 
నొ త్తినతప్పువూ * నుడివెం (గీడా ఖాంతి 

నవృతంబుగురిసి దిశే వ్యాభరణము 

కే. మోసగాకుండ నపరాధశేములకు. దగిన 
శాస్తి యన్నింటి కిబ్భంగి $ సంభివించె 

సతికి. బకికిని న వ్వేళ శ సంఘటిల్లు 
లా 

శంబరారాతిధర్మ యుశేద్ధంబునందు. 198 

టీ, దంత ...కిక్ _ఆస్యమునకుక్ =పలు గాటు చే (దమయంతి పెదవికి) 

చాధయిచ్చునట్లిగి అగునలుని మొగమునకుు దంతక్షతవ్యథ, దండువు=అపరా 

ధమ్ఫు కుచ... కర్శంబు=కుంఛభ ములసంటి దమయంతి కుచములను ఒత్తుటయనెడి 

(కూరకృత్య ముగలది, ఆ(కూరకృ్ళత్య ము చేసీనందుల కై ) పాదములో త్తి = దమ 

యంతి యడుగులొ త్తి, మౌళిరత్నము = నలుని జొదలయంపలిమణి, దీప... 

కల్ల =దమయంతి వీపమునార్చిన సమయమందు వెలుతురును గలిగించివ తప్పును, 

దివ్యాభ రణ ము=నలుని దిప్యమైనహాఠము, ఒ త్తినతప్పుతోక౯ =తన నాయిక మగు 

పద్మ రాగముచే దమయంతి _సృనములందు ఒ త్రినతప్పు పోవునట్లు శా అమృతం 

బుక కురిస్కీ జాతర = అ ఉడిపెక =పోంగొ ట్రైను. 
శా స్పిజశిక్న, శంబరారాతిధర్మయుద్ధంబునందు = మన్మథుని ధర్మ యు క్షమయిన 

పోరునందు యుద్ధమందోడినవారు దండుగనిచ్చియు అడుగులొ త్రియు 

(మొక్కి యు బడలికయుడివీయు నపరాధ మోమణము చేయ(దగుదురు. 

ఉ. నముంకెనపూనవుమిో.దియళి $ నాడ్కి_నృపాధరవల్ల వూదరా 

లంకృతి మైనదంతపద శ లాంఛనముం గని కన్ను(గోనలం 

దంకురితంబు లె నదరశహాసలవంబులు పద నేత యి 
ఓ... ఆశీ 

కంకులు సే సెం బత్ముముల $$ యీాఆమింగాటుక చిన్ముచీశటిన్ ఎ 
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ట్. అభిమాడ్కి_౯ =తుమ్మెదరీతినిి నృపా...లంకృతి = రాజుచిగురువంటి 

"పెదవిపొట్టకు నాభరణము. ఐన, దంత పదలాంఛనముక్ =పల్లూతుగుఆంతును, 

కని=చూచి, పద్య చేత =దమయంతి, కన్ను (గోనలక్ = కంటికొనలందు, అంకురి 

తంబులు= మెంలచినట్టివి, ఐన, దరహానలపంబులు= చిఆునగవు లేశములను, పక 

ముల ఈజమికొ = అప్పవెం డుకల దట్టమునందు, కాటుకచిమ్మ-చీళటిక = 

కాటుకయొక్క_ దట్టమయిన చీకటియందు, ఇజ్టింకులు =చక్క గా ఇంకిపోవు 

నట్లు, చేసెను. రాజు పెదవిపయిని తన పల్లూత్తునుజూచి దమయంతి కన్ను (గొన 

లందు6 గొంచెము నవ్వుచు. దోడనే యా చిజునవ్వును కనుటిప్పల గుబురు 

నందును గాటుక నలుపునందును మబు(గుపణిచెనని యరము, 

ఉ&.కిక్సి తీచన్నుదోయియిరు![ శేవల కాంతి యుంబంచ బాణు(గొ 

వ్వెక్కగం జేయహ స్త్వయుగ మెత్తి వివోరభరంపు(బేరి కి 
విక్కి_(పసూనముల్లురియు $ వేనలి వీడిచి కొప్పు వెబ్ణుచోం 

జొక్కులంబె స్రైభూవరుని! చూపుల గోవులి బాహుుమూలముల్, 

టీ. ఇరు వల ఆ రెండుపార్శ్ళ ములయొక్క_, పంచబాణు = మన్యభుని, 

(కొ వ్వెక్కంగ౯ చేయక = గర్వించునట్లు చేయయా, రాజునకు నవి మిక్కిలి 

మన్మథ ద్దీపకములుగానుం డెననుట. విహార... పేర్మికిక = (కీడయొక్క_ భేద 

ముల “పెల్లి ద ము చేత్, విక్కి =(వీదిలి [పసూనముల్ =పువ్వులన్కు వేనలి=జడ, 

చొక్కులంబె ట్రెక్ = మిక్కిలి చొక్కి_౦చెను. 

శా, వాసోభూషణగంధనూల్యరచనా వైచి త్యసజ్ఞాంగియె 

యానీమంతినియన్య కాంతయనుమిశ థ్యా భాంతి పుట్టించు చు౯ 

వాసాగారమునందు నొక్క తెయ నాశనాభంగివ ర్హించు న 

త్యాన క్రి న్నన సౌఖ్యలీలలవిభుం $ డామోదముంబొందంగాన్, 

టీ. ఆ నీమంతిని=ఆ దమయంతి, వాసో... .జ్ఞాంగియై =వ్యస్తములు సొమ్లులు, 

పరిమళములు, పూడండ (లను వీనిని) రచించుట యందలి విచ్చితప్రకారముల 
వేర, సజజ అలంక రింపంబడిన, అంగియెజపిడఅగలటె = నానావిచి[త (పకా 

జ్ర 60 అూ ళా 
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రముల వస్త్రాదుల( 7. చేనికొనుచుననుట, అన్య కాంత= వేజు స్త్ క్రీ, అను, మిథ్యా 

(భై ంతి = లభ మను, ఫుట్టించుచుక్ , చాసాశారమువందుక =పడుకటింటి 

యందు, ఒక. తేయ=ఒకగ.తియె, నాశాభంగిక్ = పెక్కువిధ ములను- _-వేఆు 

చేతు పడంతులవలె ననుట్క విభుండు = పెనిమిటియగు నలుడు, అత్యాస 

కిలా =మిక్కి_లితేగులుతో 3 నపసౌఖ్యలీలల౯- = అప్పటికప్పుడు [కొ క్రలయిన 

సుఖ కీడల చే, ఆమోదముక' = అనందమును, పొందగా = పొందునట్లు గా, 

వ _ర్రించును. 

తా. దమయంతి పస్తభూవణాదుంను వింత వింతలగురీతుల నలంకరించు 

కాని తానొక్యాతియె వేజువేజు పడంతులవ లెం గనుపట్టుచు నలుని నప్పటప్ప 

é38¢, (గొత్తకొ త్తలగు సౌఖ్యలీలలం జేల్చుచుం డెను. 

ఉ. కె టభ వై రియు౯ాజలధి  కన్యయునాదిగ గీటకంబునుం 
గీటకప త్నియుం దుదిగ( కీగృత్స్నము రాజును దానునై నిరా 

ఘాటరతి భం. స గంట రమొనర్చు మనోంబుజంబునకా 

చబాటలగంధి నిత్యనిరుశ పా ధిక రాగని బంధనం బునన్ i 197 

ట్, శకెట... నాదిగక్ =విష్ణు(డును లక్రీయు మొనలుగ్కా కీట...దుది 

గ౯=మగపురుగును దానిభార్యయెన యాండుంబురుగును కడపల౫ా, కృత్స్న 

ము=జఅంతయు--అన్న జీవులును రాజును తౌనును ని=లక్షీవిష్ణులు మొదలు 

“గా కీటకకీటక పత్ని వజకుగల సకల జీవులందు మగరూఫు నలుండును ఆండు 

ది తౌనునుగా నభినయించి, నిరాఘాటరతిక్ = మేరలేని (కీడచేత, పాటల 

గంధి=పొదిరి ఫువ్వుల తావిపంట తౌవిగల దమయంతి, నిత్య ...నిబంధనంబు 

నక్ =నిలుకడయె ఒక నెపమును బట్రిగాక తనంతట. బుట్రినదైన అనురాగము 

యొక్క కట్టు చేత-- అట్టిమక్కు-వకు కట్టుపడి, మనోంబుజంబునక్ = వాద 

యకమలమునందు, సుఖించుటకుక్ = రమించుటకు, కాంశృయొనర్చుక్ = 

శోరును. సము స్ప ప్రాణులయంధు దంపతులరూపులను చామిరువురు నభిన 

యించి రమింపంగోరినదని తాత్చర్యము. 
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ఆ. వనితరాపవేవ $ వాసోంగవాసనా 

భూవణాదిబహొువి $ శేషర చన 
నవ్యదివకాంత $ యనుళశంక' వుట్టించి 
నేర్పు (క్రొత్తగా $ నృపతిం గవయు. 198 

వ. ఇవ్విధంబున నమ్మిథుసంబు నిధువన[ క్రియాపరాధీనంబై యా 

నందజలధి నోలలాడుచుండ నవ్విభావరి జరాభావంబు ధరిం 

చె మనోభవుండు కోదండంబెక్కుడించి సం[గామవిరామ 
సూచకంబుగాం గుక్కు_టకంఠ కాహళంబులు వట్టించె నప్పుడు 

వె తాళికులు ణీ (పౌ సాదపర్యంత ఛాగంబుననుండి యుచె చై 

| స్స స్యరంబున నిల్లనిరి. 199 

టీ. అమ్మిఘునంబు = ఆవంపతులు-నలదమయంతులు, నిధువనక్రీడాపరా 

థధీనంజై =రలి క్రీడకు మిక్కి.లిలోనై, విభౌవరి=రా (తీ, జరాభా సంబు=ముదిమిని 

ధరించెను... అనలా తెల్ల వాఅననట. మనోభ వుండు= మన ఘ(డు, సంగామ 

--కంబుగాక్ =యుద్ధమును ఉడుగుటకు గుజుతు గా--దంపతులు చేయురతి 

(క్రీడను మానుటకు "నెచ్చరిక-గా ననుట. కుక్కు టకంఠ కావాళ ౦బులు=కోడినొం 

తులనెడు కొ శేలను, పట్టించెను=ఉందునట్లు చే చెను. ఆదంపతులు కోడికూంతను 

విని 'తెల్లవాఅవచ్చెనని (క్రీడ యుడిగిరని తాత్పర్యము. 

మ. sa నృపాలమౌాళివలభీ $ పర్యంక రత్నా వళీ 

ఘృణికి ర్మీరిత పాద పీఠ జయలశశ్నీ కేళి మాణీక్యద 
ర్పణ,దర్ప్వాంధ విరోధిరాజనివహ $ (ప్రాణానిలా హోరభ 

కుణకుశీ ంభరిభారిదహీ ఇభుజా$ స్తంభాసి కుంభీనసా. 200 

టీ. (పణతా...దర్నణ--(పణతీ=ఎనమస్కరించుచున్న, ఆనేక=పెక్కుర 

యిన, నృపాల= రాజులయొక్క_, మౌొళి=ళశిఖల నెడీ, పలభీ=చం[దదశాలలనెడి, 

పర్యంక = మంచములందున్న, రత్నావళీ = రత్న పం క్షులయొక్క, ఘృణి ఆ 

కిరణముల చే, కరీ రితే ఎపలువర్గ ములుక'లదిగా చేయంబడిన, పొద పీఠ =పాదము 
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లుందుకొ చెడి గ ద్లియయనునట్లి, జయ ..దర్చణ =విజయలక్షీ విలాసార్థమైన మ 

ణిముకురముగలవాండా, సమ సృ రెజులును రత్నమయరులగు తమ కిరీటములు 

సో(కునట్లు (మొక. గా సింగ నామాత్యు పాద సీఠము చి త్రవర్గ ములుగల దై 

తాను (గొ త్తశాపరించిన జయలక్ష్మీ కి మణిమయమగు నద్దమునలె నే (పకాళించు 

చున్నదని భాపము. దర్చాంధ ... ఖినసా--ద ర్చాంధ=గ ర్యాంధులయిన, విరో 

ధిరాజిజళ తు రాజులయొక్క_, నిపవా= సమూహముయొక్క_, [పాణానిల=|[పాణ 

వాయువనెడి, ఆహార= భోజనమును భక్షణ=భవీంచుటయందు,కుక్షింభరి =అ 

ధికాస క్తిగల్కభూక... సంభ =గొప్ప స్తంభ ంబువంటి కుడి చేతి మందున్న ,ఆసీ= 

క తియనెడి, కుంఫీన సాజసర్పరాజుగలవాండా, అనయా సర్పము వాయు 

వును భక్షీంచుచున్నట్లు సింగ నొమాత్యుని'చేతిలోనున్న క త్తి గర్వాంధులయిన 

శ తురాజుల (పాణము లపవారించుచున్న దని భాపము. 

క, (పొౌఢజయ శీకుచభర 

గాఢ పరీరంభఛ కేళి * కాతుకసుఖసం 

రూఢనవపులక్ ముకుళ 

వ్య్యూథోరస్థ్పల విలోచ 1 నోత్సవమూ ర్రీ, 201 

టీ. (పౌఢ... స్థల; (పౌఢ=( పౌొఢురాలయిన, జయశ్రీ =జియలథ్షీయొక్క, 

కురభ రజ పెద్దకుచములను, గాఢ పరీరంభ =గట్టిగా. శాంిలించుకొనుటయనెడి, 

శీలి ఆటయందు, కొతుక= వేడుక చేతను, సుఖ= సౌఖ్యము చేతను, సంరూఢ= 

పుట్టిన, ననజ[కొ త్రవయిన, పులక ముకోళ = మొగ్గలవంటి గగుర్పాటు గలదియు 

వ్యూఢ = వెడల్పయినదియు, అగు రః స్థల =వక్షః స్థలముగలవాండ్యా విలోచ, _ 

చేతముల కొనందము గొల్పుయాకారముగ లవాడా, సంతతీమును జయలక్ష్మీ; 

వరించునున్న వాండనియు, విశాలమగు వక్షస్థ ఎలముగలవాండనియు నేతానండ 

క్ రమైన యాకారముగలవాడనియు భావము. 

మాలిని. అన్ఫుతజలధిక న్యా క్ట (పాణనాథారఘినీనూ 

సముదితనురగంగా $ సామ్వుకీ రి| పదీపా 
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క మలభవపురం(ధీ $ కంఠనత తమాలా 

సమధిక మణిరోచి 1 స్స సచ్చలీలానులాపా, 202 

టీ. అమృత... దీపా-అమృకజలధిక న్యా=లక్షీ దేవియొక్క; ([పొణనాథ ఆ 

(పియునియొక్క, అనంగా నారాయణునియొక్క, అం|ఘీకీమ=పాదతీలమున, 

సముదితే =పుట్లిన, సురగంగా=గంగానదియొక్క, సామ్యఇసాటికల, కీర్ 

యశస్సు చేత, (పదీపా=[పకా శించువాండా, కమల...లాపా-కమలభ పఫురం 

(ఫ్రీ=సరస్వతియొక్క్ల, కంఠజ=గళ మందున్న, నశ్ష[తమాలాజనశ్న(త్రమాలిక యం 

దలి, సమధిక=గొప్పవయిన, మళీ =ముత్వే ములయొక్క్క_) రో-చిః=కాంతివలె, 

స్పచ్చజనిర్మ లమయిన్క లీలా=పిలాసములు గల, అనులాపా=వాక్కు_లుక ల వా( 

డా, అలం. ఉపమ. రూపకము. 

ఇది (శీమత్కమలనాభ పౌ త్తి మారయామాత్యేపు శ్ర సకలవిడ్యాస 

నాథ [కీనాథ (పణీతంబయిన శర్భగార వై మధ కావ్యంబునందు 

స ప్రమాశ్వాసము సమా స్త్వము. 

శుభ ంభూయాత్ . 

కధ 



( ఉష 

py | సాధీయన్స ఎటీక్ కుంభ $ సన్ని భకీ రీ. 1 

టీ, శ్రీధామ=లక్షీకిస్టాన మైనవాండా, రెడ్డి వేనుమెధీశ్యరస చివజ రెడ్డి కలజుం 

డెనవేమభూపాలునకు మం తియగువా(డా, సింగనామాత్య్య, దిళా...కీ ర్లీం 

దిశా=దిక్కు_ల నెడి, సౌధ = మేడలయొక, శిఖరాగ = శిఖరములకొనలందు, 

కీలితజ అమర్చబడిన, సాధీయః=మిక్కిలి మేలయిన, సృటికకుంభ =పటిక పుకల 

శముతో, సన్ని భ = సమానమయిన, కీ గిజయళస్సుకలవా(డాా అనంగాం దిగం 

త ములపణుక్ వ్యాషించిన యశీస్సుగల సింగ నానూ త్యా ! అనిసంబోధనము, అల. 

ఉపను. 

తా, స్పష్నము. 
లు 

వ. అవధరింపుము, 2 

ము. జయశీతాంశుకులావతంస! నిషధ శ స్వామి!మహారాజ!య 

వ్యయ, థై ర్యాకర! నిద మేల్కొనుము ! సంధ్యా వేళ య తెంచె 
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లు 

నీనయ నాబ్దంబులకిచ్చు భ వశ కునా శ నండై క క ల్యాణముల్ 

థయనో స్టైాయముభోజ రాజు తనయాశేసంవుల్ల నే, కాబ్బముల్. 

టీ. శీ తాంశుకులావతంస= కం|దవంశేజులగురాజులకు శిరోభూసణమువంటి 
వాండానివధ సామీ = నిషధ దేశా ధీశ్వరా, మహారాజ, అవ్యయ థె ర్యాకరజ 

నాళశనములేనిధెర్యయునకు స్థానమగువాండా, జయజ= సర్యోత్క_ర్చ ముతోప రిం 
ఫుకు, సంధ్యావేళ = పాఠ స్సంధ్యాసమయము, ఏ'తెంచెక =వచ్చెను. నిద = 

న్మిదనుండి, మేల్క్క-నుము = తెలివితెద్చుకొనుము, పం. 

పడుకనుంకి లేచినంత చే-ఇట ఉస్థాయ అనుచో *ణముల్' తెలియునది. “అపొ 

దా చేపరీప్పాయాంి అను నూతముచే పరీప్పయందిటవచ్చినది. భోజరాజ,.. 

వ కృ9ంబునక్ --భోజరాజతనయా= దమయంతియొక్క_, సంఫుల్ల=వికనిం చి 

నట్టి, చే(తాబ్బ్దముల్. = కనుదమ్ములు, భప్య.. .కల్యాణముల్ _భవ్య=క త్ర తమ 

జన థక్రన=శకునమువలన6 నిన, ఆనంద=సంతో షమనెడు, ఏక= =ముఖ్య 

మైన, కల్యాణముల్ =మంగళములను, నీనయ నాబ్ద్బంబులకుక = చేత్రపద్యయు 

లక్కు ఇచ్చుక్ =ఒసంగుయగాక, (ప్రాతఃకాలమున నిదనుండి మేల్క.నలానే 

(సియజనముఖమును జూడనలయునని శా స్త ము. నీకు దమయంతికం కె. (బియ 

మగు వస్తువు లేదుకాన నీవు మేల్కు_ని యాదమయంతి ముఖము నే దర్శింపుము. 

(పీయతమమగు దమయంతి ముఖమును జూచుచు శయ్యనుండి లేచుట. శుభ 

శకునమయి నీ కమితమగు మంగళ్లములును నానందమును గల్లిం చుననిభావయు 

మబియు “పశ్చాచ్చయనం సూర్వము శ్లౌనం' అని స్ఫృతి. అనలా భ ర్తకంశ 

వెనుక నిద్రించి ముందుగా మేల్కొనుట. ఉ త్రయురా లయినదమయం! 

నీకంకు ముందుగా మేల్లొ-నును. కాన జ్మాగదవస్థ చేం చెలివిగాంచిన దవ 

యంతి ముఖము నీకు దర్శింప సులభ మైయుండును. 

తా. ఓీనలరాజూ ! నీవు సర్వోత్కర్ష ముచే వ _్లింతువుగాక. సంధ్యా కా 

మేీతెంచెను. నిదనుండి "మేల్క_నుము. [వీయతమమగు దమయంతి మెంగము 

ముందుగా జాచుటవలన నీకు మేల్కాంచు మంగళ ములను గల్లించు. అజా? 
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మ. వరుణ[పేయసనిమైనదిక్కు.(గదియశే న్వాంఛించు చుంజర ది కా 

పరిధానంబు[గమ[(క మంబునంబరిశ భ ౦శంబు నొందించుచం 

దురునింగన్లొని యిం[ దదిగ్వనిత (పత్యూష( పసాదోదయ 
స్ఫురణ వ్యాజమున న్నిజాననమునంశబూ నెం బహాసద్యుతుల్ ఇ 

ట్. ఇం(దదిగ్వనిత = తూర్పుదిక్క నెడి శ్రీ, వరుణ పేయసి=పరుణ దేవునకు( 

(బియమైనది, ఐనదిక్కుక౯ = అయినట్టిదిక్కున్వు అనగా బడమరదిక్కు. నను 

ట, కదియక్ = సమాపీంచుటకు- నాయక పక్ష మున సంభోగించుటకు, చం(దికా 

పరిధానంబుక = వెన్నెలయ నెడి కట్టుపుట్రమును- రెండవపక్షమన, వెన్నె లవ లె 

దెల్లని పరిధానమును, (కమ్మకమంబునక్ జ[కమ్మక్ర మము, పరిభ ౦శంబుక్ 

=నాశీనమును రెండపపక్షయును అనురాగబవశమున వ ప్త త్యౌగమున్సు ఒందించు 

చందురునిక =పొందించునట్టి చం(దుని,క న్గొని= మాచి నిజాననమునక్ = తన 

ముఖమునందుు[పత్యూవ ... వ్యాజమునక -- _పత్య్యూవ=_పాతః కాలమందలి, 

(పసాద= వైర్మల్యముయొక్క_,ఉదయస్ఫ్సురణ=టాత్ప త్తి పకాశమ నెడి, వ్యాజ 

మునక్'=మిషచేత్క (పహాసద్యుతుల్ =నవ్వుసంబంధియగు కాంతులు,పూ నెక్ 
=భరిం చెను, (పాతఃకాలారంభమున. దూర్చుదిక్కు. కాంతులచేం. దెల్లశా 

నుండెను. చందుండు కాంతిహీను.డ. పడమటిదిక్కును జేరియుం డెను, కవి 

యాసమయము నిట్లుగా వర్ణించే ఇట దూర్పుదికు్క._ నీయ, పళ్చిమదిక్కు 

పరకీయ,చం[దు(డు నాయకుండు ఇట జందుండు వరుణదిక్కునం దనురాగము 

పూని యనురాశాతిశయముచే విగతవసను. డయి కాంతను గదియు నాయ 

కునివలెం జం(ధిక యనెడిపరిధానమును విడజార్చుచు సమివీంచెను. తన భర్త 

యన్యకాంతైపై ననురక్రిపూని రాగాతిశయముచే పస్త్ర హినుంరై పోవుటను 

_ కాచి పూర్వదిక్కా_ంత నవ్వెను. ఇంతియకాక నాయం దనురక్ష్తులడై యున్నం 

. + కాలమును నభ్యుదయమునుసహించి కాంతిమంతు.డై యుండినచం దు డిప్ప 

. 'పరదిక్కాంతను జేరుట తోడ నే శాంతి విహీను. డయ్యెననియు( బూర్వ 
" శాంత నవ్వెనని భావము. ఈరీతి వానించిన పూర్వదిక్క్యాంత దరహాస 

*ంతులవ లె. (బక్యూష కాంతులు (పకా శిం చెననిభావము. ఓనలరాజూ! తూర్వు 
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'తెల్లవాబను. చందు డరుణకిరణ ముల చే, గాంతిహీనుం దే పడమట న స్త 

స కావున శీఘముగా మేలొ్క్క_నుమని ఫలిశార్థము. ఆలం. 
సాపన్నావో కే క్ష, రూపశకాను[పాణీత ము. 

తౌ. చందుడు పశ్చిమ కాంతతో, (గీడింపందలంచి చం(దికయా నెడి ప్త 

మును రాగాతిశయముచే దిగం జూర్చుచు దాని సమిపీించుచుం డేను. ఇంద 

దిక్కాంత యదిచూచి (పాతఃకాల "కాంతుల నెడి నెపమున నవ్వ సా గను. 

సీ చం[డాతపంబులు శ సాం దతపాతమ 
సహ యుద దలై పరిశీ శాంతిం బొండె 

నతిదర్శి దాణచేశపాద్యుతి ఐ- ణ మై 

(పా లేయకిరణ విం$బంబు (వాలె 

నపరస్సరంబు లె $ యాకాళ వీధికి 

గొన్ని భాస్క_రక రాంశేకురము లెగసె 
నమహతిత రదీ ప్పి $ నంతంతే( జుక్క_లు 

సంఖ్యావి ధేయ శేశేషంబు లమ్యె 

'తే. గుముదశకేదారముననుండి * (క్రొ త్తవిరియు 
క నులహండంబునకు వేడ డం గాంపునచ్చు 

కొదమతుమైెదక డ జక్క శీ గుసుమువె పి 

నభినవం బెన (పథమ $ సంధ్యాగ మంబు. ర్ 

టీ. చందాతపంబులు= వెన్నెలలు, సాంద్ర ...యుధ్నలై--సాందజ= =దట్రము 

లయిన, క్షపా=ర్మాతియందలి, తమః = చీకట్లతో, సవయుధ్వలె కాడ 

బోరాడిననై , పర్మిశ్రాంతిక్ = విశ్రాంతిని పొందెను, చదకాంతులు 

చీకట్టతోం బోరాడి వానిందతీమి తౌమును యుద్దరంగంబును విడిచి విశ్రాంతిని 
బొం'డానని యర్థము. (ప్రకృతమున యుద్ధభూమి సదృశమగు రోదనీకువార మున6 
జీకట్టుగాని వెన్నెలలుగాని లేవని ఫలి తారము. అరి... సాణమై-ఆరిదరి చా 

ఇజమిక్కి..లి శీ ణఅత్వమును బొందిన, దేవాద్యుతి = దేవాకాంతియ నెడి , (పాణ 
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మే=సత్తువకల దై, (పాలేయకిరణబింబంబు = చంద్రమండలము, (వాలెక్ = 

ఒరగిపోయెను. అరుణకాంతి సంతొనముచే విగత కాంతిమె చందుండు పడ 

మట (వాలిపడియుండెనని భాపము. కొన్ని భాస్క_రకరాంకురములు=కొస్ని 

సూర్య కిరణములు, అపర స్పరంబులై =ఆవిచ్చిన్నము లై ఆకాశ వీధికి =గగన 

మార్గమునకు, ఎగ సెక్ = ఎగిరివ్యాపిం చెను, అమవాతితరదీ స్పీక్ = మిక్కిలి సూత 

మగు కాంతి చే, అంతంత౯ =అచ్చటచ్చకా, చుక్క_లు, సంఖ్యా వి ధేయ శేషం 

బులు = లెకిి_౦ప(దగినంతే మిగులు కలవి, అయ్యె, అనయా చుక్కలు చాలప 

అక్ మటుంగయి మిగిలినవి లెక్కింపంగాడునట్లు కొన్నిమ్మాత మే కనంబడు 

చుండె ననుట. అఆఫినపంబు = (కొ త్తదయినది) వనప్రథమసం ధ్యాగమంబు= 

అయినట్టి (పాతస్సం ధ్యారాగము, 'కముద కేదారముననుండి = కలువమడినుండి, 

(కొ త=నూతనముగా, విరియు కమలషండంబునకుక =వికసీం చెడీ పద్మ సమూ 

వాములకు, వేడ్క = వేడుకతో,-కాంప్రుపద్చు కొదమతుమైెదకడెజక్క_€్ = 

కాంపురమువచ్చెడి తుమైదకొదమలయొక్క_ శెలక్కకొనను, కుసుమవెళ్త్రై=కు 
నుంభ వర్గ ముగ లవానిగాం జేసెను. అనగా సంధ్యాసంబంధియగు న దనము 

గలవానింగా6 జేయుచుండెను. 

తా. ర్మాతియందు దట్టముశై వ్యాపించిన నీక ట్లను దొలంగించిన వెన్నెల 

లు నళించెను. చం దుండు కాంతిహీను(డై పడమట (వాలెను. నూర్యకాంతు 

లాక సమున( (బకాళింపయటా చ్చె; రాతియందు నధిక కాంతులుగల చుక్కలు 

క 2 6 క న వాలమ జింగ్ లెక్కింపంగూడకినట్టు కొన్నిమా[తము మిగిలియున్న వి. సంధ్యాం 

గకాంతులు కుఘుదవనయులనుండి యప్పుడే విక సించుచున్న పద్మ వనయులక్ 

వచు చున్న తుమైదల కొనెటక్క._లకు గుసుం బారంగు వేయుచుం డెను. 

క, కరవా(డిసూదితుద మొన 

నర దజువంబడిన ము త్తిశయంబునుబో లె౯- 

గర మొన్సె రజనికరిణీ 

కరవనుథువుహీనుము కుకశిశఖాశిఖరమునన్,. . ( 
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ట్రీ, గజని. .. పమధువురజనికరిణీ = రా(తిఆనెడీ ఆండుఏనుంగుయొక్క్య_, 

కరర ండముయొక్క._, పమధువుజతుంపరయగు, పొమము=మంచు, కుశ శిఖా 

శిఖర మునక =దర్భచిగుళ్ళ యొక్క. కొనయందు, కరవాండిసూదితుద మొనల = 

మిక్కి_లి వా(డియైన సూదియొక్క_ మొన చేతను, అరదటువంబకిన ము త్తీయం 

బునుబో లెక = సగముతోొలువ(బడిన ముత్రియమువ లె, కర మొ్పెక =మిక్కిలి 

(పకాశించెను. ముత్యే యులకు రధములు తొలుచుటకుగా శిల్పులు సూదిమొన 

ముత్వే మును (గుచ్చుదురు. దర్భకొనలందున్న మంచుబిందువ క్రై (పకాళించు 

చున్నదని భావయు. అలం, ఉపమ. 

ము, దివిషద్దంపతితల్ప మైనగ గన శ ధేశంబునం చారకా 

నివహూంబుల్ కుసుము[ సగంశ ములుగా శ ని ర్వాణకాంతిచ్చటా 

నవతూల[ పకరోదరంభరినిశా శ నాధుండు గండోపధా 

నవిధాలీల వహించె న తేటి నఖంశీడం బై నవింబంబుతోన్ 

టీ. అ త్తత౯ =ఆ _పాతఃకాలసమయమున, దివిషద్దంపతిళల్పము= దేన తౌ 

మిసునములకు పానుపు, ఐినగగనో ద్రైశంబునక్ = అయినట్టి యాకాశ ప్రదేశము 

నందు, తార కానిసవాంబుల్ =నక్ష తములసమూవాములు, కుసుమ (సగ ౦కే ములు 

గాE =ప్రువ్పమాలికయొక్క._. తునియలగుచుండల౫ా, నిర్వాణ... భరి--నిర్వా 

ణ= శాంతించిన, కాంతిచ్భటా= కాంతి సమూవాముల నెడి, నపతూల[పకర =(కొ 

తృదూగిగుంపు చే, ఉదరింభ రి =కడుపునిండించుకొన్న వా(డగు,నిళా నాథధుండు= 

చందుండు, అఖండంబు= పూర్ణ మైన, బింబంబుతో౯ =మండలముతోో ,గండోప 

ఛానవిధాలీలక్ = చెక్కి. టిబిల్ల తలగడ యొక్క. విలాసమును, నహించెల్ =ధరిం 

"చెను. గగనతల్పము దేవ తాద్వంద్య ములు శయనించెడి పానుపువలెను నక్షత 

ములు సురత సమర్ష ముపలన€ బెగిపడిన పుమ్చమాలికల పువ్వులవ లెను, చం (దుండు 

నర్తులమయిన దూదితలగడపవ లెను (బకాళించెనని భావము. అలం. నిదర్శన. 

తా. ఆ్మపాతఃకాలసమయమున దేవ తామిభఘునములకు శేయ్యరైమైన గగనతల 

మందు నక్ష(తేములు సురత మందు. జెదరిన పుస్సములనలె నొప్పుచుండలా, 
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కాంతి సమూానాములనెడి దూదిని గర్భ మున దాల్చిన చందుని పూర్ణ బింబము 

దలగడవలెం (బకాళించెను. అలం. రూపకము, 

శా, శె కనంపాతమె యిన్న భంబునశేసవా. సాంశుండు వై చెం గర 

శ్యేన్యవాతము నంధ కార బలిభుక్ కృ్రేణీ జిఘాంసారతికా 

దానం జం(దు(డు పశ్చీమాశకు శశ క తాణార్గమై యేగొోను 

డిన ౨బ మె నుకు(నజంబు పరి పాణిం చారు వాలోయనన్.8 

ట్రీ, సహసాంకుండు= ఘూర్యుండు, శై ృనంపాతమెయిక =డేగవేంటటతో, 

అంధకార... రతిన్- అంధకారజ=-చీళటియనెడి, బలిభుక్ = కాకులయొక్క్ళ._, 

(శేణీ=పం కులయొక్క_, జిఘాంసా=వంపుటయందలి, రతికా =ఆస క్రీచే న 

ఛంబునకొ = ఆశకాశమునందు, కర క్యేన వాతము = కీరణములనెడి డేగల 

సమూవామును, వై చెక్ =వద లెను. వేటకాం[డు పతులనుబట్టి చంపునిమి త్రము 

"పెంపుడు డేగలను విడుతురు. అట్లై నూర్యుండు చీకటియను కాకులనుజంఫు 

టకై తన కిరణముల నెడి డేగలను విడిచెను. కాన యిప్పుడు సూర్యుడు డేగ 

లతో వేంటాడుచున్నాండని భావము. దానక్ =ఆడేగలతో వేంటాడుచుండుట 

చే౭నే, చందుండు, శశ తాణార్గ మై=తనయొద్దనున్న చవులపీల్సి ని రశ్నీంచు 

నిమి త్రము, పశ్చిమాశకుక్ =పడమటకు, ఏన్ పోయెను, ఈడు వజింటు= 

నక్ష (తసమూవాము, పరిపాటిక =[కమముగా, పారువాలోయనక =పారువా 

చిట్టలేమో యనునట్లు, ఊడ్డీనంబు, అయ్యె =ఎగీరి యదృశ్యనుయ్యెను. డేగ 

వేట [పారంభమయినదన్న సమాచారము తెలియగానే చందుండు తేనశశ 

మును దక్కిందుకొనుటకు. బర్భిడేను. నక్ష(త్రములు పార్యాలో యన్నట్లు 

పాశీపోయె. సూర్యకిరణము లాకాశమునం (బసరించునప్పటికిం జీంకట్లు 

నళిం వెను. చందుండు పడమటికేం గను. చుక్క లదృశ్యమాయెను. వేగముగా 

"మేల్కొ_నుమని ఫలితార్థము. అలం, రూపకము, ఉల్పేేశ. 

తా. సూర్యుండు చీశట్లనెడి కాకులను జంపనెంచి, తనకరము లనెడిడేగ 

లను నాకొశమున విడిచెను. కావున నే దందుండు తనళశశమును రక్షీంచుకొన€ 
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బడమటకుం బర్విడుచున్నాండు. చుక్కలు పావురాలో యనునట్లు పర్విడి. 

యదృశ్యమయ్యు. 

క. లఘుగతి ననూరుసార థి 

విఘటితతిమిరు. డయి వీణా 1 విచ్చేసె దివి౯ 

మఘవపుర( పాసాద 
(పఘాణకోణాంగణము లుశేపఘ్నం౦బులుగాన్ - 9 

టీ, అనూరుసారథి=అనూరుండే సారథిగాగలవాండు, అనంగా సూర్యు€ 

డనుట్క లఘుగతీ౯ = సులభ గవునముచే, విఘటితతిమిరుండయి=-నీంక టను. 

దతిమినవాండె ) మఘవ,.. గణములు - మఘప=ఇం[దునియొక్క_, ఫురపా 

సాద=పురమందున్న వైజయంతమ'నెడి మేడయొక్క_, _పఘాణ=తలవాళిటి 

వైపున్న చిన్నగదులయొక్క, కోణజమూలనున్న , అంగ ణములు = వాకిళ్లు, 

ఉపఘ్నమ్యులుగాక్ =సమిపా,శయము లగుచుండ(గా, వీండే= ఇదిగో,దివిన్ = 

ఆకసమందు, వి చ్చేసె౯ = వెడలివచ్చెను. సూర్యుండు త్వరితగమనముచే వచ్చు, 

చుం) జీ(కట్లం దటుముచు నింద_పాపాదమునకు( దగ్గజిగా నున్న వాకీళ్ళేను 

దలియ ఐచ్చుచున్నా (డని భాపము. అనలా సూర్యు జాకాళమును గొంత 

యతి[కమించెను శాన మేల్కొానుమని ఫలి తార్థము. 

శౌ. నూర్య్వు(డు చీకట్లను దఠతీమినవాండయి యింద(పాసాదమునక్రు 

దస్ద అనున్న వాకీళ్ళను దజియ నిదిగో వచు పచున్నా(డు, 

చ. (గహాములు నిర్హ రీసురతశే కాల విసూ(తితహార రత్న సం 

(గహములు మేఘవీధియను $ కౌతుక మందిర చత్వరంబున౯ 

బవుుక రవమార్డ నావిధి(పీభాత ముఖంబున బాయందళ్లై ని 

ప్రవాహ !భుజివ్య వానియలిశీయంతక యారసిచూడవచ్చినన్ , 

టీ. మేఘ...రంబునక్ = ఆకాశమునెడి కేళీమందిరముయొక్క_. వాకిటి 

యందు, నిరరీ...గవాములు - నిర్జరీ= దేవ తౌ క్రీలయొక్క్క, సురతకాలజరతిస 
మయమున, విసూ(తిత్ ఆ తెగిపోయినవను, బోరజ సరులలోని, [గవాముఆు =నత్ష్మ 
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తములు, ఇట (గవాపదమునకు నక్ష(తౌార్థ ము లవక్షీంపవ లెను. రత్న =రత్న ముల 

యొక్క, సంగవాములు=సముదాయములు, వానిని బహుకర ...విధి - బహు 

కరజసూర్వ్యుండ నెడి, కళ్ల ముతుడుఛభువానియొక్క_, మార్గ'నావిధి =తుడుచుట 

యనెడి (కీయ, (పభాతముఖంబునక్ = (పాతఃకాలమునందు, పాయంద క్రైక 

=తుడిచివె వెళు అవానా, అరసి, చూడక , వచ్చినక = బాగుగా నాలో 

చింపల్క నియతి = అదృష్టము. భుజివ్యవో = పరిచారిక కాంబోలును, 

అంతక =అదియే సత్యము కావచ్చును. ఆకాశము కేళీమందిరము. దేవతల సుర 

త కాలమందు దెగిపోయిన హారములలోని ముత్యము లే యీనక్ష్న(తేములు. 

వానిని నియతి య నెడిపరి చారిక సూర్వ్యు(డనెడి యూడ్చువానినిగొని తుడిచి 

వేయుచున్నది. గృవామాలిన్యమును దాసి తుడిచివేయుచున్నట్లు నియతియు 

నట్ల చేయుచున్న దని భావము. సూర్యు. డుదయింశెననియు, నక్షత్రము లద్భ 

శ్యమయ్యెననియు భాసము. 

తా. స్పష్టము. 

న అమ్నాయశాఖాసశీహ(స వివర్త్శంబు 

లుడు రాజకల్యాణ $ హోమవహ్ను 

లాకాశహర్యా్మాగ $ హస్తదీపంబులు 

(పాలేయజలరాళి $ బాడబములు 

చకవాకమనో విశ శల్యామధంబులు 

దళదిశీకుంకువము శ సాసకములు 
రాజమండలకాంతి 1 రాజయక్షము లంధ 

కార వేదండకంశరీరవములు 

లే. పద్మవన నిర్లి బంధన $ బౌంధవములు 
కై రవాకర “సమోవా కారణములు 

సవితృమణిపావ శేంధన శ సామిభేను 

లెగసె నుదయా[దియవుల * నీళండకొనలు. 11 
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ట్. ఆమ్నాయ...విప ర్తంబులు అ ఆమ్నాయజ వేద ములందు. గలి శాఖా 

సవాస=తె త్తీరీయాదులగు వేయిశాఖలయొక్క-, వివ ర్తంబులు=ఐరూపాంతర 

ములు. అనలా సూర్యుని వేయికిరణములున్కు వేదళాఖా రూపములే యని 

భావము. ఉఊడురాజ...వహ్నులు - ఊడురాజ=చందునియొక్క, కల్యాణ 
వివాహ మవోోత్సనమందలి, వహోమవహ్నులు=హోమ్మాా(గీ హో(తములు, 

ఆకాశ... దీపంబులు=ఆకాశ మనెడి మేడకొనయందుం బట్టికొన్న కాగ 

డలు, (పాలేయజలరాళి బౌడబరులు=మంచనెడి సముదమునకు, బడబాగ్ని 

వంటివి. అనగా సూర్యకిర ణములు, సమ్ముదజలమును వారించు బడ బాగ్నిపలె, 

మంచును వారించుచున్నవని భావము. చకవాక మనోవిశల్యౌాషధంబులు= 

చక్రవాక పక్రులయొక్క_ మనస్సులకు విశల్యయ నెడ అనయా మనణ్సున నాటిన 

చఛాణపుటలుగును దీసివై చునట్లి యోషధివంటిది. అనం౫+6 జ(క వాకములు 

రాతులందు విరవాశల్యము నొంది [పాతఃకాలమున నది వీడిగలియుట సవా 

జము. దశదిళీ కరన లు శా సక ములు = పదిదిక్కులందును గుంకుము నుంచు 

చున్నవి. అనయా (బాతఃకాల సూర్యకిరణ ము 'లెజ్టగానుండును. కాన 

యవి దిక్కు_లందు వ్యాపిం చినప్పుడు కుంకుమ ప్రపూతవ లె. దనరారుచున్నవి. 

రాజమండలకాంతి రాజయక్షుంబులు =చందమండల కాంతికి క్షrయరోగ 

ములనంటివి. శయరోగ మనివార్యమై క్షయమును బొందించునట్లు సూర్య 

కరణములు చందకాంతిని నశింపంజేయు చున్నవనుట. అంధకార 

వేదండ కంఠీరవములు=-చీంక ట్రచనెడి యేనుంగులకు నింవాములపంటివి, పద్మ 

+++ బాొంధవములు- పద్మవనజక మలపన ములకు, నిర్జి బంధ న= అ కారణములయిన, 

బాంధవములు=చుట్రములు, కై రవాకర ... కారణములు = కలువతో(టలకు 

మూర్భగల్లింప సేతువులు, సవితృ... సామి ధేనులు - సవితృమణి= సూర్య 

"కాంత మణులందు పొపవక=అిగ్నిని, ఇంధన=ప్రజ్యలింప(జేయ, సామిే 

నులు= ధాయ్యకంటివి. ధాయ్యయన(గా యాగమం దశ్నిని (బజ్వలింపం 

జేయు బుక్కులు. అబుక్కు. లన్నిని (బజ్వలింపం జే సినట్లు సూర్యకిరణ 

ములు సూర్యకాంతములం దగ్నిని (బజ్వలింప( జేయుచున్నపని భావము. ఉద 
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యా[దియవుల= పొడుపు కొండమింది భాగములందు, ఈశెండళొనలు, ఎగ 

సిక = వ్యావీం చెను. ఆలం, రూపకము. 

తా. బాలసూర్య కిరణములు, సవా సవేదళాఖల రూపముల. దాల్బుచుం, 

జం(దుని వివావామందలి యన్న లై, యాకాశ సౌధాగమందలి కరదీపీక 
లవలె. దనర్పుచు, బడబాగ్ని సమ్ముదమునువలె మంచును వారించుచు, విశ 

ల్యౌవధివలె. జక్కావల విరవాళ ల్యమును బుచ్చుచుు బదిదిక్కు_లందు6 

గుంకునును వెద(జల్లుచ చందునికాంతీ వారించుచు, సీంవాము లేనుంగుల 

వలె. జీంక ట్లనడంగించుచుం బద్భపనముల విక సీంపజేయుచుం, గలువలముకుళిం 

పంజేయుచు, ధాయ్యయ నెడి బుక్కు లగ్నినివలె సూర్య-కాంత మణులందు 

వహ్న్నిని (బబ్వలింపంజేయుచు, నుదయాదిని దాంటి వ్యాపించెను. 

క, పసిపాప యెండకొనలును 

మసమసకని యిరులుం గలిసి శ మనమలరించె౯ 

దెసలనలుగడల( గుంజా 

విసరంబుల సరులు (వేల + విడిచినభంగిన్. 12 

టీ, పసిపాస మెండకొనలును= బొల నూర్య'కాంతులును, మసమసకని 

యిరులు=మసక మసకమనెడి చీశోట్లును, కలిసి చెసలు, నలుగడలన్ =దిక్కు. 

లందంతటను, గుంజావిసరంబుల సరులు=గురి వెందగింజలు గూర్చినదండలు, 

(వేలవిడి-చిన భంగి =| వేలాడ వె చినట్టుగాా మనము, అలరించెక =సంత 

సింపంజేసెను. గురిగింజ మిక్కిలి యెఆంపును నడుగునల గొంతనలుపును గలిగి 

యుండును. ఎండ యొక్కుువగను జీ(కట్లు తీక్కువగను నుండెనని గుంజూసా 

మ్యముచే స్యంజితము. 

తా. ఎజ్జని సూర్యకిరణములున్సు నల్ల చీంకట్టును గలిసినప్పుడు గురివెంద 

షఏింజల దండలు నలుదిక్కు_లు టై చినట్లుం డేను. అలం. ఉ ల్చే)క్ష. 

నీ. నముచిసూదనువీటి శ నడువీథిచక్కి_కి 
నింతకునే తెంచు 1 నినుని తేరు 
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కట్టుపకాస్తులె $ ౫ నాంగణంబున 

మంచేహు లింతకు $ మా బుకొం(శు 
(సవియించు నింతకు 9 (బథనూ[దిచబులిలో 

నూష్మసోంశీ నిలాశేజ తూత్క_రములు 

(పీతి నింకకు నేంగుం 4 బిచ్చుకుంటుకు | మొక్క. 
వినుత సొ భా తుండు 4 వినత పట్టి 

శే, మేలుకొనంగ దె రాజన్య శ మిీనలత్మ 
'కాలకంఠసమర్చనా $ కాలమయ్యె 

విశ్వ విశ్వంభ రాభార శ విధృత్దత్సు, 

దీర తరన్నేత నిషధధాళ్ళతీకళిత. 18 

టీ, ఇంతకుక = ఈపాటికి, ఇనుసలేరు=సూర్యున రథము, నముచి... నక్కా 

కిక _నముచిసు "దను = ఇం(దునియొక్కా, వీటినడురీథి చిక్కికిక =పురమం 

దున్న వీథిమధ్యమునకు, ఏతెంచుక్ =వచ్చును. ఇంఠికుక్ = ఈపాటికి ౫౫ 

నాంగణంబునక్ = ఆకాశము నెడి చత్వేరమందు, కట్టుపకాసులై =మిక్కి_లి 

పస్తుపడి యున్న వారె, మందేహులు=మం=హులనెశి రోక్కు_సలు, మాటుకొం 
అయాం (un 

(డు=ఎదిరింతురు. మం దేహుల రెడి రక్కసులు సూర్యునితో మార్కం 

దురనియు విపు లొసంగిన న స పతన నళ్ింతురనియొు (6 అనిది? 

ఇంతకు = ఈపాటికి, (పథమ్న్మాది చజులలో౯ = పొడుపుకొండ లోపలలో, 

శిలాజతూతు_రములు = శిలాజి తుల సనమమూహములు, ఊప్మునోంశి= నెట్టతగిలి 

(సవించుక = కర(గుచుండును. ఇంతీకుక్ = ఈపాటికి, (పీతి =పేమతో, 

వినుతసా(భా తుండు=నుతింప(బథు చున్న మంచిసోదరఫావముగల, వినత పట్టి = 

గరుత్శంతు(డు, విచ్చుకుంటుకుక = అనూరునక్కు (మొక ్ క-౯, ఏ(గు౯=నమ 

స్మ_రింపంబోవును. రాజన్య మోనలక్షుఆ ఓ రాజమన్య ఘుండా, కాలకం౦ఠ సమర్చ 

నా కాలము= ఈళ్చ రుని. బూజించునట్టి కాలము అమ్యెక్ = సమోవించెను. 

విశ్వ... దక్షు - విశ్వ= సమ_స్తమెన, విశ్చంభ రా=భూమియొక్క_, భారజబరు 

61 



962 కృంగారనై వధము [ప-14. 

వును విథృతి =భరించుటయందు, దక్ష= నేర్చుగలవాండా, దీర్ణ తరనేత ఆ 

మిక్కిలి నిడుదలయిన నేత్రములు గలవాండా, నిషధ ధా తీకళత=నలరాజా, 

"మీలుకొనంగ దె= మేలుకొనుమా ? 

తా. ఓనలరాజూ! ఈపాటికి సూర్యునిరథము స్వర్షపురములో వీథిమధ్యము 

నకు పచ్చియుండును. ఈపాటికి మందేహులనెడి రక్కు_సు లాంకలితో సూర్యు 
నిపెం గవయుచుందురు. ఈపాటి కదయా[ది గువాలలో సూర్య తాప మునకు 

శిలాజిత్తు కరంగుచుండును. ఈపాటి కనూరునకు నమస్కరింప (బ్రేమతో గరు 
డుండు పోవుచుండును. దీర్భయులయిన "చే తములు గలవాండ్రా సమస్త 

భూభ "రమును :నహీించినయోనిన ధ రాజా, శిపపూజాసమయ మేతెంచెను. ఇళ 

న్మిదనుండి -చులె్క్కానుము. 

వ, మజియుం దిమి5 విరహపాండూయవమాన దిజ్యండలంబును, 

విచేయ తారకంబును, దరిిదాణ (పాణ రోహిణీ రమణ బింబ 

చుంబ్యమాన చరమాచల శిఖరభాగంబును, శిశిర సలిలక్షో 
దకుశ్నీంభ రి శీరకంఠ రవినుయూఖంబును, గుముద శేడార 

ని చాసుఖ న. నిశావరహ వీహ్వూల చ కావ్యాయ 

విహంగను శ్రీసుంస హృదయ బృంహి తాహ్తాదంబును, గువ 

టం (భూణాయమాన ముడసు ప్త బంభరంబును,లవ 

ణస్య డాపవాహ్యాహయ విలేహ్యామాన మాణిమంధథ శిలా 

నకలంబును, సంభధ్యామౌన (వతపరాయణ విశిష్టా ధ్యేతృజన 

విహి తాధ్యయన విరామంబును, (బాహ్మణాభి మంతి తా 

ర్యాంజలి జల వ(జథారావి దారిత మంజేవా చేహాంబును,నై 

యత్తే తతిం (గొెత్తవిరియు నె త్ర స్ విరుల శేసరంబుల వాసనలు 

గోలి మ త్తిల్సి యుల్లాసంబునం 5 దూలీయాకు కొద నుతుమ్మెద 

కదుపులు ఘుస్ఫణ సుమన క్ళేంశీశోణంబగు పొడుపుసంజ శే కిం 
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జూయయు. గలయబెరసి గురి నెెదచేరుల యందంబు వహీం 

చుటయును, గుళక కిసలయంబులమిో:ందం (బా లేయాంభ కణ 

(కమసంభృతం౧బులై రజవియను విడియేనుంగు ఫూత్కా_ 
రంబు సేసి యుమిసినం జిలికిన కరవవముథుశీకరంబులంబోని 

యుదక బిందుఫందోహంబులు సువీ.ర కరణ నిపుణకర నిశా 

తాయస సూనీశ లా కాశిఖాంకుర సంకరంబునం గరమ్లుహాత్తిన 

ము త్లియం౦బుల ననుకరించుటయు, వికసితే క దళంబులగు 

కశుశేశయ కోరకంబులచేశం గవములాకరంబులు మిహీర 

కిరణాభోగ భోజ నార్థంబు సంధ్యా రాగాంబువుం జేత మొదల 

నాపోశనం బెత్తు భావంబు భజియించుటయు., జూలుకిత 

తనుస్పింధు పూరంబులగు బినినీబౌంధవుని కరంబులవలన 

రం[ధసుతంబులగు నంధకార బిందుసందోహాంబు లిందిం 
దిర వ్యాజంబున నంభోజవనంబులలోనం దొరఈగి విస్సమర 

మధు(సోత క చృద్వయీ పరిసరంబులం బంక థ౦కావహం 

బగుటయు(, దటరుహతరునికాయ నిష్క్టుహూ |కీడానీడం 

బుల నిిదించి మేల్కాంచి. కలగొనం బలుకు పులు 

గుల మెలుంగుల కోలాహలంబులచేతనుంబో ఆ (బత్యు 

ప టై సరోజాతంబులలో మధు వత వాతింబులు, 

వధూవదన లబ్ధ మధురాధర సుభాపానంబుతోడ సాధు 
'విధీయమానంబులె న మధుపాన మహోత్సవంబులం 

(బవ ర్హిలుటయును, గాఢ తము_స్సమాల ౫హనభంగ మూ 

తంగంబులుం గనదనఘ కనక రేణు తస కేణువిసర పిశంగం 

బులునగు పతంగ కిరణ శృంగంబులు భవనవలభి జాలంబు 

లందూతీి, [భమదణుగణా.కాంతంబులై కుంద వర్నిభనుణ 
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(భాంతి నాపాదించుటయు, విభాత లశ్మీవిలాసంబు విశ్వ 
నయనోత్సవం బయ్యె వెండియు. 14 

టీ. మజియు, తిమిర... మండలంబును-తిమిర= చీక ట్లయొక్క_, విరవా= 

లేక పోవుటచేత, పాండూయమాన = తెల్ల నివగ్రు దిబ్మండలంబును=దిక్సమూ 

వాము గలదియును, వి చేయ తారకంబువుజ వెదకందగిన నక్షత్రములు గలదియు, 

దరి దాణ... భెౌగంబును - దరిదాణ = శ్నీణతనొందిన, (పాణ=(పాణతుల్య 

మగు కాంతిగల, రోహిణీరమణ బింబ= చందబింబముచే, చుంబ్యమాన = తౌంకం 

బడుచున్న, చరమాచల=పడమట కొండయొక్క, శిఖరిభా గంబును= శీఖరి పదే 

శముకలదియు, శిశిర... మయాఖంబును - శిశిరసలిల = మంచునీటియొక్క_, 

తోదజ=లేశళములను, కుక్నీంభగి=| మింగినట్టి, అనంగా నపహరించినట్టి యని 

భావము. శీ రకంఠరవి మయూఖంబును = బాలసూర్య కాంతులు గలదియు, 

కుముద ...నిదానంబును - కుముద కేదార =కలువ వనములక, నిదాసుఖజ=న్మిదా 

సౌఖ్యమునకు, నిదానంబును = మూలమయినదియు, (పాతఠఃకాల మగుట చేం 

గుముదంబులు ముకులించుచున్నపని భావము. నిళా. .. హ్లోదంబును-నిశావిర హూ= 

రాతియందలి యెడంబాటు చే,వివ్యాల=వివశయు లయిన, చ_కావ్యాయ విహం 

గమ=చక్రవాక పతులయొక్క, శ్రీ) ఫుంసజమినునములయొక్క_, వృాదయ = 

మనస్సులందు, బృంపాతి=పర్డి ౦పంబడిన, ఆహ్ల్హాదంబును=సంత సము గలదియు, 

రాతి వియోగము నొందిన శమన గలుపునట్లిది కాన యాసమయము 

వాని కాహ్లాదకర మగుచున్నదని భవము. కువలయ ,..బంభ రంబుళు - కువల 

యినీ=క లునతీ (యొకు, కు క్షీ = గర్భ మునకు, (భూణాయమాన = గర్భస్థ 

జంతువులుగా. చేయంబడినవియు, మద=మత్తు మ్మే సు ప్ప=నిదించినవియునగు, 

బంభ రంబు= తుమ్మెదలు కలదియు, అనయా దు మెదలు కలుసలందలి మకరంద 

మును [చావంబోయి మత్తుగ | దావి వానియందు న్నిదించెను. అంత సూర్య 

రళ్ళి చే నవి ముకుళితము లయ్యెను, అప్పుడాతుమైవలు కువలయలతే గర్భమః 

దున్న జంతువులవలె. దనరారుచున్నవని భావము. లవణస్యత్ =ఉప్పుతిన(గో 

రుచున్న, = "పవాహ్యాజరాజవాహనములై న, వాయ =గుజ్జముల చేత, విలేవా 
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మాన=నాక(బడుదున్న, మాణిమంథశిలాశకలంబును= సె ంధవలపణపు గండ్ల 

తునుకలుగలదియు, ఇందుప్పుతునియలు గజ్జ ములకు వేకువనుబెట్టుట [పకటము. 

సంధ్యా... విరామంబుశు = సంధ్యా = సంధ్యా కాలమందు, మౌొన(సలీ =మొ 

నవక మపలంబింప, పరాయణ=ఆస కులయికక్టియు, విశిస్ట = శిషులయినట్లియు 

నగు, అధ్యేకృజన= అధ్యయనము చేయువారి చే, విహిత = చేయ(బడుచున్న, 
అధ్యయన విరామంబు = అధ్యయ నముయొక్క్క యవసానము గలదియు, తెల్ల 

వాతుజా మున లేచి వేదాధ్యయనము చే సంధ్యాసమయ కృత్య ములను "నెనే 

ర్పుకొనుటకుంగా నాసమయమందు నధ్యయనము మానుచున్నారని భావము. 

(ద్రావాణా... దేవాంబుశు- "బావా n= విపుల చే,అభిమం; తీత =మంతింపంబడిన, 

అర్జ్యాంజలిజల = అర్భ్య్య(సదానజలముల నెడ్కి ప్యజధా రా=వ బాయుధ ఫుటంచు చే 

తృవిదారితీ = చెక్కలు చే యంబడినృనుం దేనా =మం చేవారాక్షనులయొక్క.., దేవాం 

బునుజ దేవాయులులదియు-ఆసముయమండే టవ సులు సమువలన 

మందేవా రాక్షసులు దేవాములను విడుచుచు న్నా రనిభొపము. అయి,అ త్రెటీల్ = 

ఆ పాతఃకాలంబున, (క్రొ తవికియు=నూతనముగా వికసించుచున్న, “న్నెల్సీమ్లి 

విరుల కేసరంబులవాసనలు = మనోవారములగు తామరఫూవులయొక్క, 

కింజిల్యాముల పరిమళ ములను, [కోలి = అనుభవించి, మత్తిల్ని = మదించి, 

ఊల్లాసంబునకా = సంతసము చే, తూలియాడు=ఎగిరిప డెడి, కొదమతుమైద 
కదుఫులుకుఘుసృణసు మన శే) ణీకోణంబు =కుంకు మపువ్వు పరుసవ లె నెజ్జనిద్కి 

అగుపొడుపుసంజకెంజాయయు=అయిన యుదయకాల సంధ్యారాగ మునుుకల 

యక్ చెరసి=కలియంగూడికొని, గురివెంద పేరులయందంబు ఇ గురివెందగింజల 

ఇీరులయొకగ్ళరీతినివహీం చుటయును= తాల్చుట చేతను, కుశ కి సలయంబులమిో6 

దళ =దర్భకానలపయిని, (పాలేయా... సంభృతంబు వై -,పా లేయాంభ:క ణజః 

మంచుదిందువులయొక్మ._, (కమజ=వరుస చే, సం భృతంబులు జ సంపాదిత్ ములె, 

రజనియను పికెయేనుంగు =రాత్రియనెడి ఆండేనుంగు, ఫూత్కారంబు, చేసి 

పూరించి ఉమిశినక్ ఇట మియా, చిలికిన కరవమధుశీకరం బులంబోనిజ=విడం 

జల్లినతుండమందలి, మదవిందువులవంటి, యుదకబిందు సందోవాములు, సుషి 
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రకరణ నిప్రణ= బెజ్జ వేయుటయందు చేర్పుగలవాని, కర=చేతియందలి, నిశా 

త...కురంబులక్ = నిశాత = వాండియెైన ఆయన సూ-చచీశలాక = ఇనుప 

నూదులమొక్క_, శిఖాంకురంబులక = కొట్రకొనలందు, కరర్సు= మిక్కిలి, 

వా త్రినము త్తియంబులక = అంటియున్న ముత్యములను, ఆనుకరించుటయును= 

విడంబించుటచేతను, అనంగా రా_తియందు మంచు వర్షి ౦చును. కాన నా 

మంచుబిందువులు దర్భవళ ముల పెం బడ6ంగా నాబరువు'చే నవివంగును. అట్లు 

పంగుటవలన -పెనున్నమంచంతయు౬ (౫ మంబుగా జాలీ కొనలకుంజేరి బిందు 

రూపముదాల్చి యట, వేలాడును. అట్టున్నమంచుబిందువులు దొలచుటకై నూ 

చికా(గముల[గుచ్చిన ముత్తేములవలె నున్ననని భౌవము, మజీయు నాయుదక 

బిందువులు రా(తియ నెడియేనుంగుప్తూత్క_ రించి యుమిగిన మదజలబిందువులవ లె 

దనరారుచున్న వళి భవము. వికసితేక దళంబులుజవిక సీం చినట యొక దళ 

'ముగలది ఆగు, కుశేశయకోరకంబుల చేతః =అయినట్టి తామర మలచేత, 

కమలాకరంబులు= తౌమరకొలయులు, మిహిర... నార్గంబు_-మిహీర= సూర్యుని 

యొక్క, కిర ా ధోగ =కిరణసమూ వామును, భ జనార్థంబు=తినుటకొఅకు, సం. 

ధ్యారాగ+అంబువుక్ =సంజ కెంజాయ అచెడి నీటిని, చేతక్ = తనచేతియందు, 

మొదలక్ =భోజనమునకు ముందు, ఆపోశనంబు ఎత్తుభాపంబు= ఆపోశనము 

ను బుచ్చుకొన్న రీతిని, భజియించుటయు౯ =అవలంబించుట చేతను అప్పుడే 

యుదమచువుగుటచే నొక దళను మాత మే వికసించిన కేోరకములుగల తామ 

రల కొల(కులు మిహిరకిరణములను భుజించుటకు ముందుగ సంజకెంజూాయ యను. 

జలము నాపోళన మెత్తుచున్నట్లున్నవని తూరు) ఇట తామర మొగ్గలు చేతు 

లుగాను ఒంట్శేకు పుడిసిలిగాను, సంజశకెంజాయ నీరుగాను తెలియునది. లేక 

ద్విజులు భోజనమునకు( బూర్వము చిటికెన వేలుమాతిము చాంచి తక్కినవాని 

ముడిచిపట్టిన వా_స్తకువారమున నీరుపోసి మం తీమునుజెప్పి _తావుట సృ్యత్తు క 

క్తమె యాచరింపంబడు చున్నది. ఇట. దామరకొలంకులు ద్విజులప లెను, వికనీం 

చిన దలమొక్క.టియు. జిటికినవేలుపలెను కోరకములు ముడిచి పట్టుకొన్న 

ేతులన లెను, అందు బొలయు సంజకెంజrయ ఆపోళశనపు నీటవలెను 
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నుండుటచే౧ దామరకొల(/కలు సూర్యకీరణమ. లను భుజించుటకుముం 

దాపోసనమెత్తు చున్నట్లు గానవచ్చుచుండెనని భావము. చులుకిత ... పూరం 

బులగు - చులుకిత్ = వా స్తకువారంబున (గహింపండిన్న తమస్ఫింధుపూరం 

బులు = చీంకటిసము[ దము గలివియగు, బిసినీబాంధవుని = సూర్యునియొక్క, 

కరంబుల = కిరణయులయొక్క_, (చేతులయొక. యనియు రం(భ(సు 

తంబులు=ర౦|ధ ములవలన( (గీందికిజాలినవి ఆగు నంధకారబిందు సందో 

వాంబులు= అయినట్టి -వీంకట్టయొక్క బిందు సమూహములు, ఇందిందిర వ్యాజం 

బునక్ =తు మెదల నెప మున, అంఫోజవనంబులలోనక = పద్మ వనములందుండి, తో 

రంగుజపవహించుచున్న, విసృమర.. పరిసరంబులక్ సి సృమర = వ్యావీం చిన 

మధు సోతః= మకరంద |పవావాముల సంబంధులగు, క చృన్వయీ=మక రంద 

ముచేం దడిసినభాగ ముల జతయొక్క , పరిసరంబులక్ =తీరములందు, అనంలగా 

మకరందముచేందడినిన యుభయతీరము లందునని ఫావము, పంక శంకావవాం 

బులు అగుటయుక =బురదయనెడి శంకను స ల్లించుచుండుటంబట్టియు, తుమె 

దలు (పాతః కాలమున చెగిరిపోయి పద్మ వనములందు( (బవవాంచు మకరంద 

(పవాహముల (పక్కొ_లను జేరి పానముచేయుచుం డేను. ఇట్టుండ నాకాశమున 

నెగురుచున్న ప్పుడు తుమెదలు, నూర్యుండు చీశటీ యనెజి సమ్ముదమును దన 

వా స్తకునారమునందు జేర్చలగా (వేళ్ళసందులనుండి (కిందికి జాటుచున్ను తమో 

విందువులవలె నుండెవనియు( బద సనములందు దోొరంగు మకరంద (ప్రవావా 

ముల [పక్కలను జేరియున్న పు డవి చీశటిసం[దమును దానుబూ ర్రిగా((దా 

వుట చే నడుగున మిగిలియుండిన బురదవ లెనున్నపనియు6 గవియు తే ఖ్నీం చెను. 

(పాఠఃకాలమయ్యెననియు6) జీంకట్లు నశించెననియు. దుమ్మెదలు పద్మపనముల. 

జేరి మకరంద పానముచేయుచుం డెననియు ఫలితార్థము. తట... నీడంబులక్ -- 

తట=నదీతీరములందున్న , తేరునికాయ=వృక్ష సమూవాములయొక్క_, నిష్కూు 

వా=రో జల నెడి, [కీడానీడంబులక = (కీ ణశాకులాయములందు, నిదించి, మె 

లాంచి కలనగొనక = వ్యొవీంచునట్లు గా, పలుకు . .. చేతనుంబో లెక =కూయం 

చున్నపతులయొక్క_ కోలావాలధ్వనుల చేతనుంబో లె; ప్రత్యు ద్భుద్ధ ంబులు= మే 
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ల్క్క౯-లుపంబడినవి, అగుసరోజాతంబులలోక = అయినట్టి పద్యములలో, మధు 

(వత వాతంబులు=తుమ్మైవలగుంపులు, వా... తోడక్. --వఘా=ఆండుకు మెదల 

యొక్క, వదనజ=ముఖములవలన, లబ్ధ=పొందంబకిన, మధుర=తియ్యని, అధర 

సుధా పానంబుతోడక్ =అధకోస్ట్ర మందలి యమృతపానముతోలూడ, సాధు 

విధీయమానంబులు= లెస్సగా చేయంబడుచున్నవి. ఐన మధుపాన మహోత్సవం 

బులక్ =అయినట్టి మధుపానశేళుల చేత, (ప్రవరిల్లు టయు= (పవ ర్తించు దుండుట 

చేతను (పాఠః కాలమగుట చే బద్యములు వికసీంపలా నవి తమతమ కులాయ 

ములనుండి లేచి నల్లడలకు వ్యాపించి కూయుచున్న పక్షుల కోలావాల యుల చే 

మేల్మా_ంచినవని యు త్వే”) క్షించె. నిదించినవాండు గొప్పధ్వని వినవచ్చినచో 

నిద్రనుండి లేచుటకలదు. అక్షై పద్మములు మేల్క_నినపని భావము. అట్లు విక 

నించిన పద్మములంజేరి యాండుతు మైదల యధరామృతరసముతో మేళవించి 

మకరంద మును దుమ్మెదలు (దావుచున్న వని భావము. గాఢ ,..మాతంగంబు. 

లుక్ గాఢ =దట్ట మైన, తమః =-చీంకట్ల నెడి, తమాలగవాన= కానుగుతోపును) 

భంగ=ధ(ంసము చేయుట మందు, మాత ౦౫ ౦బులు= ఏనుంగులవంటివియు, కన 

త్ ...పీశంగంబులు - కనత్ =[ప్రకాశించుచున్న, అనభఘ=నిర్శలమైన, కనకశే 

ణు=బంగారపు లేశ ములమొక్క_, (తసరేణువిసర=|త్రస'రేణువుల సమూహము 

వలె, |తసరేణువు, అనగా మూడు పరమాణువులు కూడియున్న భాగము. అగు 

పతేంగ కిరణశ్ళంగంబులు = అయినట్టి సూర్యకిరణ ముల య్యగములుు భవన... 

జాలంబులక్ =ఇండ్ల ముంజూరులందున్న గవాక్షములను, తూజి = | పవేళించి, 

(భమవణుగణా (కాంతంబునై =తిరుగుచున్న యణుసమువయముచే వ్యా ప్త 

ములె, కుంసప9ి[భమణ, భాంతిక =తేరిమెనచ[ క మందు తిరుగుట యనెజి భాం 

తిని ఆపాదించుటయు్ = చేయుట చేతను, విభాతలకీ విలాసంబు=[పొతేః 

కాలకోభ, విశ్వనయనోత్సపంబు =అందఆోే(త్రయులకును సంత సముగల్లించునది, 

అయ్యె, వెండియు =మళియు. 

ను. సలిలాభ్యువీత కంబుసంభవ రజోశీజం'చాల పాం౦డూభ వ 

జ్ఞలజచ్చిత్క_రప(త భావభజనళ౯ $ సంధిళ్లె ీశాంశుమం౧ 
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డలమిప _స్తమి తాగ వీంబ మగుచు౯ నక న చ్చిడా 

కలనో కేక సరోజ'బౌంధవక రాశీ గసై (ర నిష్పీడనన్, 15 
టీ, శీ తాంశు మండలము= చం్యదమండలము, ఇఫు= ఈ సమయమందు, అస్త 

మి తార్థవీంబము=అ స్తమించిన సగము బింబముక లద, అగుచుక్, నక్షత... 

నిష్పీడనక నక్ష త్రశళంఖ=నక్ష | తరూసమగు శంఖములను, ఛి దా = భేదించు టయ 

చెడి, కలన=లీలయందలి, ఉ ల్చేకజగర్వ ముగల, సనోజబాంధవ = సూర్యుని 

యొక్క,క రాగ =కీరణ ముల నెడి చేతులయ గముల'చేత, సై (ర=యణేన్ష ముగా, 

నిష్పీడనళ్ ఎవీడించుట చేతను, లేకకోయుట చేతను, సవిలా... భ౫నక్ -సలిలా 

భ్యు క్షీ త =నీటి చేం దడుపంబకి, కంబు సంభ ప=ళంఖ ముపలన(౫ ల్లి, ర) = ధూళి 

సంబంధియగు,జంబాల=బురద చేత, సాందూభసత్ = తెల్లనివగు, జలజచ్చిత్ ఆ 

శంఖమును గో సెడిదగు, కరప తే =అంపముయొక్క_ , భాపజ ధర్హ్మి ముయొక్క ,భ జ 

నక = (పా వ్లీచేసంధిల్లైక = ఒప్పెను. సూర్వు(డశెడి శంఖ శిల్చ్పకారివత్యతరూప 

ములగు శంఖములను గోయయవలంచి య ఖీస్ట్రముగా నిప్పీడన చేయుచున్న ఇం 

పమువలె ప దికుం ఆలనా (పకాళించుచున్నదది. చందు డ సమించుచుం 

డుటచే, సగము బింబముమ్మాత మే గానవచ్చుచుం డెను. ఆచం, దఖండ ము శం 

ఖములను గోయుజంపము వలెనుం డెను. ఆజింపమునక్ ధావళ్య మెట్లు పచ్చెననిన 

కఠినపదాగము సులభముగా చెగట౫ దాని నీళ్ళ తోయదడిపి కోయుదురు. 

కోంతవలన గలిగి శంఖసంబంధియగు "తెల్ల "ధూళి జలసంసర్కా రుచే బురభయె 

అంపమున కంటుకొనట చే మొదట నది లోవామయమగుటవలన నల్ల గామన్నను 

జంబాలస మ్మేళనము చే ధపళముణా నగుచున్న వనసభౌవము. శంఖాదులను గోయు 

అ౦ప మర చం (దా కార ఘా నుండువని (సర్ధి. కుంకుచున్న వం్యయండా కరప 

(తముతో సమ ముగానుం డేను. సూర్యు డుదయిం చెను. నక్షు[తేము లదృశ్యమ 

య్య. చందుండు సగ మ స్తమించెనని ఫితారము. తౌ. గ కరః అలం. 

గమ్యో త్చేక్ష రూపకాను పాణితము. 

చ. తటుకునన స్తమించెం బకిశ దై న్యముంజూడ:గనోడితార కాల్ స్ట 

పటలమునుం[ దియామయును$ బాపు రె! యింతులవాడీపంత ము 
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rate = కటకట తడియోగమున $ | గాశినశింపడ నిష్ణరాత్ముడై 

పటిక 'మొకో విధుండు నడు శే పట్టుకలంకము నల్ల జాయియో, 

టీ. తారశాపటలమునుల =నక్ష(తేసమావామును (త్రియామయును = రా 

త్రియును పతిదైన్యయు = తేమధ ర్హయగుచందుని దురవస్థను చూడకా 
ఓడి= భయపడి, తటుకునక్ =శీఘముగా, అ స్తమించెలొ=నశిం'చెను. బాపురె= 

పవా(రే, ఇంతులవా(కిస ంతముల్ = వ్రీలయొక- పంతములు మిక్కిలి సౌవాస 

వంతములు కదా? కటకట=అయ్యయో? తద్పియోగమునక్ =తీనభి “ర్యలగు తౌ 

రకార్శాతుల యెడయణాటుచే, | కాగీయుకొ= సం తాపమునొందియు, నిష్టురా 

త్తుండె =కజనహృదయు. డై, నశింప(ండ=నశింప నే నళశింపండు.విధుండు= వనం దు6 
—4 పా Qa a 

డు, పటిక మొకోే =పటికణాయి కాయబోలును, నడుపట్టు కళంకము = మధ్యభాగ 

మందున్న మచ్చ, నల్ల కొయి యో=నల్ల రాయి కాబోలును. ఆలో-దింప€ జం(దు6 

డు దెల్ల-గాను మధ్యమునందు నల్ల గాను "గానవచ్చుచున్నాండు. తెల్ల భా౫ మం. 

తయు( బటికణజాయియు మభ్య ముననల్ల శా౬ గానవచ్చు భౌ౫ము నల్లజాయియు 

నె యుండవచ్చును. కానిచో(చాను దురవస్లలోనున్న పుడు తారారా తులు 
య ®P 
చూడ లేక య స్తమించినట్టు తెలిసికొని య న్లమింపకుండనుండ(గల౮డా? కావు 

న చం[దుండు శిలామయుండు కాని అమృతమయు(డు కా(డ భావము. 

తౌ. తారకలును రా తియును దమపతియగు చందుని దుర వస్టంగన్న్యులా 

రచూడలేక యకో (డడ స్తమింపకండ(గ నే శ్రీ ఘయుగా న స్పమించెను, న్రీలసావా 

సముకొనియా.ండదగినదికచా? అయ్యయో! వారివి మూ గానల మున. త 

జం[దుండు కశినవృదయు(డయి య స్తంగతుండు కాలేకపోయెను. ఆలోచిం 

పం జందు(డు స్ఫటిక శిల కా (బోలును, మధ్యనున్న మచ్చనల్లణాయి కాంబో 

లును. కానిచో విచారపరీతుండయి యేలనళింపండు ? 

ఉ, నిద్దుర మేలుకొన్తు,రజ$ేనీక ర వంశ వతంస! కుంకుముం 

బద్దివ భంగి మింటన దె $ యామిని చెల్లెలు కాల్యసంధ్య దా 

నుద్దియ సే సీయుచున్నయది $ యుస్లమయూూఖనుతే( పసూలికికా 

పొద్దులు సొచ్చియున్నయవి $ పూర్వదిశాసర సీరుహోతీ కిన్, 
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టీ, రజనీక రవంశవత ంస=చం(దవంశ మునకు భూప.ణమువంటి యోనలరాజా,. 

మింట౯ = ఆకాశ మునందు, ఆదె=అల్లగిగో;యామిని చల్లెలు=రాతీకి సోదరియైన 

కాల్యసంధ్య= _పాతఃకాలసంఢ్య, తాన్, కుంకమంబు, అద్దినభ ౦గిక =పూనీన 

చందమున, ఉద్దియ, చేయుచున్న ది=నిన్ను వేగిరించుచున్న ది, ఉప్టమయూఖ 

సుత పసూతికిల = సూర్యుండ నెడి కుమారుని కనుటకు, పూర్వదిశా సరనీ రుహాక్నీ 

కిక =పూగ్వదిక్క- నెడి నీకి (పొద్దులు= దినములు, చ"చ్చియున్నయవిజనిండి 

నవి. (పాఠః కాలసంధ్యారాగ మచే నాక సముకుంక్ళముపూ(తే ఫూసినట్టులున్న ది. 

తూర్పున సూర్యు. డుగయింప సిద్ధు(డయి యున్న వాడని భౌవయు. నిద్దుర, మే. 

లుకొమ్థు= ని దనుండి లెమ్ము. | 

తా. ఓనలరాజా! రాతికి జెల్లెలివంటి (పాతఃకాలసంధ్య మింట యందు 

గుంకుమము పూసినట్టు (సకాళించుచున్నిది. సూర్వు (ద నెడి రొడుసను 

గనుటకుం దూర్చుదిక్కా నెడి భ'మకు నెలలు సూ గ్థీగానిండినవి. ఉననయ సమ. 

యముశానున్నది. కావున నక నిద్రనుండి మేల్కానుు. 

ఛా వై దరీ హృద యేశ ! ! మేలుకొని నిశర్వ ర్హింపు సంధ్యానవ 

(పాదుర్భావవి ధే మముక " విధికలాశీపంబు నవా రృంబులో 

సాదితుషండి దట దోడుసూపు బబు రంగ పాఃకిప్ట కప్టీ కృ [న్. 

మాదిగ గ్య నుమహాతే మోఘమున మోగీఘంబుస, యూఖొాఘము 

న వెద వై దర్భీవృాదయేళ = =దమయంతి కీ( (బియుండపగు నోనలరాజా! మేలు. 

కొని, సంధ్యా ,=.విభేయుముక్ - సంధ్యా= సంధ్యా కాలముయొక (_, నవ పాదు 

ర్భాస=క్రొ ర్రీగా సంభ వించుట యందు, అనగా సంధ్యా కాల (పాదుర్భావ 

మునందనుట, విభేయముకొ జ చేయందగిననగు, విధికలాపంబుక =(కియాక లాప, 

మును, నిర్వర ౦ఫుముజనెణవేర్చుము ముహూ రకాలంబులోక =యుహూా ర్త 

"కాలములో, అదిత్యుండు = సూర్వ్యుండు, న పటు ...తీమోఘముక = 

పటు=స సమర్గమయిన, రంవాః = వేగముచే, విస్టపి్వికృత్ = మిక్కిలి చూర్ణ 

ముగా జేయంబడిన మ = న... క దిక్కుల సంబంధియు, 

వ్యోమజఆకాళ ree తమోఘకముక్ = చీళశటియనెడి మాలిన్యము 
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కలదియుఅమోఘంబుక వ్యర్థ ముకానిదియు, ఆగు, మయూఖఘముక్ష్ =కీరణ 

'సమూవామును, తోడుసూ పుక్=(పసరింపంచేయును. 

తా. ఓనలరాజా ! త్వరశా నిద్రనుండి లేచి [పాతఃకాలమందు చెల వేర్ప6 

దగినకృత్య యులన్నిం టిని నిర్వ ర్తింపుము. ఇంక విలంబఘుచేయవలదు. ముహాూ 

ర్రకాలయులో సూర్యుంయ దెక్కు.లందును, రోదనీకువారముశందును గల చీక 
'ట్రను బూ ర్లీగా నళింపంజేనినవియు, వ్యర్థ ముకానివియునగు కిరణసమూవామును 

లోకము సె (పసరింపం జేయును. 

ఛో (సాతి కాలము వాయసంబు పణికనాపశో కృ కరా స్త ,ంబు భోం 

దాొతజ్ స్థానులు చిప్పుశే డెవ్వియను దందంభొప్పణో శాయనం 

చాతుర్యం బలశరార ను _పక్రిరము వి+ఫస్పష్టంబుగా. గోకిల 

_వాతింబి చ్చె. దుహీశుహీ యనిగృహో ఫరామ[ పదేశంబులన్. 

టీ, (పాత$కాలముజఉజదయకాలమునందు, వాయసము = కాకి పణినాస 

త్యో క్షశాప్త్రంబుళోళ్ =పాణిసీయవ్యాకరణశా స్థయునందు, తౌరీడ్ స్థానులు= 

తారక్ , అనెడి యాదేశమునకు, స్థానులను, చెప్పుడు. ఎవ్వి = అవి 

యెన్ని? అనుచం వంబు= అనురీతిని ఒప్పక్, కా, కౌ” యనక “కా క్యా” 

అనిధ్యనిచే మంగా, కోకిల వాతంబు=కో వెలల సమూవాము, గృహారామ్మప్ర 

దేశ్లంబులక్ =గృహో ద్యానసనములందు, విస్పష్ట్రంబుగాక్ =స్పషస్ట్రముగా, చా 

తుర్యంబు= నేర్చు, అల రార =జఒప్పునట్లు-గా 'తుహీ తుహీి యనుపర్గ సులని, 

ఉ త్రరము, oe ప్పెను, (పాఠః కాలమునం శాకి “శా కా” 

'అన కూయును, కోకిల “తుహీతుహియని కూయును, దానిని గవి యిట్లు క్పేక్షీం 

చెను. కా” అశుశబ్దయు (పశ్నచాచకమగు కిం శబ్దమునకు (పథమాద్నివచన విభ 

_కిరూపము. ఎట్లన “కః, కౌ. కే. అశ్నపథమావిభ కి కిద్విపదనమున “క అను 

భూపముండును. మశియువ్నా. “సూతుహోసా స్టాతజ్ఞ్హ శిమ్యన్యతర స్యాం” ఆన 

గా నాశీరర్థ మునందు, తుహోోః= తుహి, అనెడి కియా విభ కలకు, తాతజ్ 

అనునది, అవ్యతర స్యాంజ= వికల్బ్పము గా ఆదేశమగునని సూ తార్థము. తుప్, 

అనెడి |కియావిభ కుల కాదేశముగా, *“తాతజ్ 'వచ్చును. ఎట్లనగా భవతు; 
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భవతౌత్ ' భవ, భవతాత్ 'అనునప్పుడు “తు అనుదానికిని “హి” ఆనుదానికిని 

తారక్ రాగా బె రూపములయినవి. ఉ త్చే) క్ష యెట్లరంగా, కాకి పొడీనీయ 

వ్యాకరణమునందు “తాతజ్ * అనుదానికి స్టాను లేవియనునట్లు “కా క” ఆని 

(పళ్నించెననియు వానికి. గోకిలలు “తుహీ” “తుహీ” యనునవి యని ౫ గూధభాన 

ము 'చెప్పినట్లుగాను వర్ణించెను, (వభాతమాయొను. కాకులును గోయిలలును ధ్వని 
చేయు చున్నవనియు ఫలి తార్థము, 

తా. గతారము. అలం. ఉరేగక్ష. క క 
ఉ. వారక రా(తియెల్త( (వియీవలభు(డై న వ సాంకుం/గాడి యి 

౧౧ ౧౧ గి 

చ్చారతి కేళి జాగరము శే సల్పిన ఖన్నత నొక్కొ దీర్చ కా 
య కచ నా. కై రవరాజి యిఫ్లు నిజ $ గర్భనివిష్ట మదడ్వి రేఫ య్మ౧ 

కారమిషంబునం దజుచుశ+ గాగులణు వెట్టుచు ని దవ్రాయెడిన్. 

టీ, వారక=విడువక, రాతిమెల్లక్ = రాత్రిశూటయంకేయును (పీయవల్ల 

ఛుండు=ఇష్తుండయినభ రృ, నిశశశాంకుక = అయినట్టి చందుని, కూడి, ఇచ్చా 

రతి కేళి= ఇష్ట మువచ్చినట్లు సురత క్రీడయందు, జాగరము =ని దాభౌసమున్వు స 

ల్పినఖిన్న త చేతనొక్కా = సల్పినట్టె ఖేదయు చేతనుగా(బోలు, దిగక రకా 

జి=క్రీడాసరస్సునందున్న తెల్లంగలువసం క్రీ, నిజ... మిషంబునక్--న జ=తేము 

యొక్క, గర్భ =గర్భయులందు, నివిస్థ=ప్రచేశించియున్న, నుదద్నిలేఫజమ త్తి 

లిన తుమెవలయొక్క_) రుంకారమిషంబునక. = రుంకారథ్ననుల చేతను త్ 

అుచు గాక =అధికయుగా, గుబువెట్టుచు, ని దవోయెడిక =ని(దించుచున్న ది. 

తుమ్మెదలు ర్మాతియందు వికసించిన కలువలందు6జేరి మక రందమును [చాపి మ 

తిలి యందు శయనించియుండ గా (భారతః కాలమ
గుట చే, ౫లువలు ముకుళీం 

mp దుమెదలు సెకీరాలక యందుండి యస్పటప్పట రుంకారములు 

చేయుచుండెను. సూర్య స్పర్శము చే6 గలువళలు ముకులి౦ -చెను. ఇట్టుండలా (6 దన 

మనోవారుండయి చం|దునితో రతి క్రీడసల్బుచు ర్యాతియం డెల్ల జాగరముండు 

టచేత నే కలువపం క్తి పగటిపూట నిదించి తమలో నడణియున్న తుమ్మెదల 
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యుంకార మనెడి నెపముచే గులు పెట్టుచు ని(దించుచుం 'డెనని యు త్వేక్షీం 

చను. అలం. సౌాపన్నా వో క్పేక్ష. 

తా, తెల్లకలునపం శీ ర్మాతియంత శకాలంబును దమ(ీయుండయిన చందు 

నిగాడి నేచ్చగా సురత క్రీడ గావించుచు న్మిదమాని వ ర్తించుటచే మిక్కిలియా 
'యాసపడి యాయాసమును దీర్చికొనుటకై కాంబోలు తమగర్భనులంద్లు నిప 

నించిన తుమైదల రుంకారములను మిష, చేత గుటుపెట్టుచు నిదించుచుం డెను. 

వ, అని యివ్విధంబునం (బభాత కాలవర్ల నంబుచేయు వె తాళి 

కుల నాదరించి,. 21 

ఆధ శ అటు ది మహ్మోస, బలవద్ర్దార్మి ద్యము( దా] (పకుపిత క్ర 

మలాశ+పాటలా పాంగరోచిః 

కలికా సంచేహదాన 4 శమ కములమణి 

శ| గామజా।గ న యూఖో 

es వ దసర సముదయ జ (ల వ్ ర్ల భూ ముద 

యశ త్సా సంతసం పీతి నాసూ 

'తులకుం బు తేంచె భూ నాశధుసతి యుడిగ 

పుం*+దోయజా తావీ, చేత 5. 22 
టీ, భూనాగుసతి =దమయంతి, ఉదయ త్సా ప్రంరసం్నపీతిక =పుట్టుచున్న 

మనస్సంతోషముచే, బలవత్ ... సముదయము_-బలవల్ = బలవంతమగు, ధారి 

(ద్యము(డా= పేదతీనము నిలుకడ పై, (పకువిత = మిగుల(గోపముపహి౦చిన, కమ 

లా=లశ్షీ దేవియొక్క) పాటల= ఎజ్జని, అపాంగ=కడకంటి చూపులయొక్క; 

రో-చిళలికా = కాంతి యొక్క మొగలోయనేెడి, సందేవా= సంశయమును, 

'చాన= ఇచ్చుటయందు, క్షుమ= సమర్ ములమున, కమల_గామ=పద్మ రాగసమూ 

వాములయొక్క_, జగత్ = (పసరించుచున్న, మమూలు = కిరణములచేత, 

శూజ్ఞ ప్రల=(పకౌళించున్న వియు,శుద్గ =మాలిన్యరహీ కే ములయినవియు, స్వర్థ =సు 

చర్ల వికారములయినవియు, నగు భూ పా=ఆలంకారములయొక్ళ_, సముదయ 
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ము=సమూవామును ఊడిగపుందోయడా తాశ్షీ చేత౯ = పరిచారిక చేత, అసూ 

తులకుక =ఆవె తాభికులక్కు ఫుత్తెంచెక్ =పంపెను, వై తాళికులొనరించిన (పొ 

తేఃకాలవర్గ నమును విని దమయంతి తన చెలికత్తె చే దారిన్య యును దొలయింప 

జాలినవియు పద్మ రాగమయకము లై నవియు, సుపర్గ వికారములయినవియు నగు 

నలంకారములను బై తాళికులకుం బం 'పెనని ఇ "వము, 

తా. దమయంతి నై తౌళికుల (పాతఃకాల వగ్తనమునకు మిగుల సంతసించి 

గొప్పదగు దాకిద్యమయు విషయమై కోపము వహించిన లక్షీ*ోవి యొజ్ఞని కడ 

కంటిచూఫుల కాంతు లేమో) యనెడిసందియము కలిగిపంజాలు పద్మరాగమణీ 

కాంతుల చే సముజ్జ్వలములయిన సుపగ్గాలంకారములను దీసి తన ఇెలిక తె చేతి 
శిచ్చి వారికి. బంెపెను. 

వ. అప్పుడు. 283 

చే, తనకు నెర్దానిం గన్యా శే (సదాన వేళ 

యాకతుకంబున నిచ్చె నెశేయ్యంపుమూవమ 

యట్టి యశ ర వరద త్తీ$ మినరథము( 

గామగమనంబు( దలంచె నా శే కణము నృపతి. 24 

ట్. నెయ్యంపుమాము = తేనమామయగు సీమ రాజు క న్యాపదాన వేళ్ = 

దమయంతినిచ్చునపుడు, నొతుకంబున = అరణముగా, ఎదానక = ఏరథ 

మును తనకుక , ఇచ్చెక్, అ యూళ్వర పరద త్తమ్కు వినరథము = ఈశ్వర 

వరమువలన లభ్యమలున రథమును, కామగమనంబుక్ = 'స్వేచ్చాగమనముకల 
దానిని ఆక్షణమ=అప్ప:డే, నృపతి=నలుతు తలంచెక = సృగించేను. 

తౌ. నలరాజఫుడు తనకు ఫీముం డొసణినదియుం గామగమనము గల 

చియు నగు రథంబును దలంచుకొ నెను. 

క, మదిం దలంచి నంతమా[తన 
యుదయించు సహ్మసరశ్శి + కుపమానం బె 

నునన (కీడా సౌధ ము 

తుదనిలువున నిలిచె రథము $ తోయదవీథిన్. 25 
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టీ. మదిక్,, తల6ంచినంతన్మూరన = తలంచిన క్షణములో నే ఉదయించు 

సవాసరళ్ళి కిక =ఊదయించుచున్న సూర్యునకు ఉపమానం భై ఆ సాటివచ్చుచు, 

మదన క్రీణాసౌధ ముతుదనిలువునక్ = ేళికాసాధముయొక్క కొనయంతన్ను 
నందు, తోయదవీథిక్ = ఆశాశమార్షమునందుు, నిలి చెక్ =నిలుపంబ డెను. 

తా. సులభము. 

తే, కనక కింకిణికాజాలశ కములు మెజయ 

గగనతరు పుష్పమగు పుష్ప $ కంబువూలె 

నెచటనుండియొ మే తెంచి $ మెద: టనున్న 

పసిడి తే రెక్క. వసుమలీశీపాలసుతు(డు. 26 

టీ. గగవతరుపుస్సము = ఆకాశమశెకి వృక్షమునకు బుష్పుమువంటిది: 

అగు ఫున్న్చుకంబువో లెక = అయినట్టి పువ్చకమనెడీి విమానమువలె, కనక 

కింకిణికాజాలకయులు = బంగారపు చిజుగంటలయొక్క్ళ.. సమూవాములు, 

వెఆయక్ = పకా శించుచుండగా ఎచటనుండియొ= ఎక్క డనుండియో కాని, 

ఏౌంచి=వఐచ్చి, ఎదుటనున్న పాడి తేరు ఎక్క), వనముమతీపాలసుతుండు=నల 

శాజు, అని పె పర్యముతో నన్నయకు. ఆలం. ఉపమ. 

తౌ. సులభము. 

శా, వాతాహారవిరోధి నెక్కి చనువికీష్యక్సేనుఃడుంబో లె ని 
గ" తాసిద్యుతి మేచక ౦ బగువియ ద్భాగంబునళ భాస్కర 

దో తాన్వీత విమాన మెక్కి- మదిలోశనుత్సాహ మేపారంగా( 

(బాత స్నానము చేయ బో యెఫరణీ పాలుండు మిన్నేటికిన్ . 

టీ. వాతాహరవిగోధిక్ జగ రుత్మంతుని, ఎక్కి =అధిస్టించి, చనువివ్వక్సే 

నుండుంబో లెక్ = ెశ్లిడు విష్ణునపలె, నిరా తాసిద్యుతి మేచకంబు= తోమంబడిన 

క్ట త్రీయొక ఫా కాంతులువలె నల్లనిది, ఆగు వియద్భాగంబున్ = అయినట్టి 

యాకసమునందు, భౌస్క_ర,.. విమానములు - భాస్క-రద్యోత = సూర్య కాం 

తులవంటి కాంతులతో, అన్వీత=కూడుకొనిన, విమానము ఎక్కి, మదిలో, 
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ఉ ల్పౌావాముజ సంతసము, ఏపారంగాక్ = పిబ్లునట్లు,ధరణీపాలుండు = నలండు, 

మిన్నేటికిక =)౦గానదికి, [పాతసప్సా్నానము, చేయక్ , పోయెను= వెళ్లెను. 
తొ, స్పష్ట్రము. ఆలం, ఉపను, 

వ. ఏ౧ యట మహానటజటాటవీవా*క్ నవతరించి నభోవీథీ మేథీ 

భూతంబగు (ధువనుండలం బొరసికొనుచు శింశుమారాకా 

రంబునం దార కామూ ర్నియె పవ్వళించిన ప'ంచజన్యథధ రుని 

చరణపల్లవంబు (పమోాళించుచు, సోమార్క_మయ మహో 
సోపానంబులం (బవహించి పరినవాపనన రు౨వా సంపాతం 

బుల_ చూ౧యాడు కగళ ళ్ల చప్పుళ్లు రక్కటంబుల నాస్పోటిం 

పం | -విష్ట పలలాటికా తిలక ౦బును, నగకపుర గోపుర జ్వార 

దంతా*ళేయును, నారాయణ చరణారవింద మకఠందపేందు 

నిమ్వందంబును, బుండరీక భన క మండలు తీర్గధారయు, నై నెన 

యమ్మహోనది డాసి విమానంబుి గిన, జలావగాహా నాయాత 

జంభోశాలి కుంభ కుంభ స్థలీ నాం[దసిందూర పరాగ సంఛ్యా 

యమాన సలిలంబును, ' నప్పరఠఃకుచతేటే పటీర చర్చామ 

చర్చికా సురభితంబును, (బతీర పారిజాతకునును ధూళి వాళి 
విశ ౦గిత ధనికి తేంబును జింతాముణీ శిలాసంఘాతి సంఘట్టన 

సముచ్చల జ్ఞ  జ్ఞలకీకరాసారచ్చటా స్ఫోటితి గగన ఛాగంబును, 

గనత్క నక పులిన వేదికా నుధ్యానీన క ముధు థ్రనూధస్యభారా 

ధోరణే (పవావా బృంహితోరి యునగు నోక్క శేవున డిగ్గి 
తిత్చ్ర చేశంబున. 28 

టీ. ఏం, అట, మహా... వాటిక౯_మహావంట = ఈశ్చరు?యొక్క, 

జటాటవీవాటిక =జటలనెడి, పనవీధినుండిి అవతరించి=డిగి, నభోవీథీ మేధీభూా 

తంబు=ల కాశ మార్గ మునకు కట్టుగొల్లు, అగ్యుధువమండలంబు, ఒరనికొనుచుక్ = 

అాయచ్చుశింకమారా శారంబునక్ = వె సలియొక్క్క_రూపమున, తాదకామూ ర్తి డి 

62 
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యె=నక్షతరూపుండైి, పవ్వళి ంచినపాంచజవ్యధ రుని= క యనించియున్న నారా 
కా ° 

యణునియొక్కు, చరణవల్ల వంబు = చిగురువంటి పాదమును, (పమొళభించుచుక = 

కడుగుదువు సోమార్క_మహాసోపానంబుల్ = చందు(డును సూర్కుండును 

నెనిడీ గొప్ప మెట్టీనుండి, (పవహీంచి=పాశి, పరిపవా పసరుంపా సంపాతం 

బులక్ =పరిపవామను వాయువ్కు[మొక్క_ చెంగ గింపులచేగ, తూంగియాడు= 

ఊ(గుచున్నట్లి, కరళ్గ చప్పుళ్లు కరటగూలధ్స నులు, దిక్సటంబు౪క్ =దిక్కు ల 

నంధులను, ఆస్ఫోటింప౯ =పగుల(గాా చుండగా, (తివిష్టపలలాటికా తిల 

కంబును = స్నగ్గయునకి ముత్యౌాలబా?క మనెఈ తిలకము గాల న్నదియంను, 

సరక . .. ర్లళయును--నరిక్ ర జయమసఫ్రకి లుయొకి ద్వారి = (పవేశమాగ్గము 

నకు, దం తార్ల భయు= ంగిమయమగు నడ్డుకి అ చంీకిదియు - అవగా * ౦గానది 

యమపురి మార్గ మును నిగోధించుటయందు దృశ్రమగు న సుక ద్రవం దనిభాపము. 

నారాయణ ..నహ్యుంపంబుక్ళు నారాయణ= విష వుయొక్కా, ₹ఇరిణొవింద= 

వావపద్మ లందలి, మకరండవిందు=మశ।$ రందప్క బొట్ల యొ a ఒవ్యండం 

బును=(సవణ మైనదియు, వారియొక్క ావమంమః బుట్టిన" ని భౌవఎటు. ఫుండ 

రీక భన కమండలు తీర్ధ ధార యు= బక యొ? గా క మండులువులో? లల ధారయొ 

నదియు, (బవ్హా (తవికమావతారము: నాకసమా కిమించడే యతి? చావమును 

చన కమండులూవక ముతో ౫వ యు, నదియె గ ంగానదియయ్యన యు 

ాతిహాసయు, ఐన యమహానది = అయిన గంగా ది, డా, జ సమోవించి 
- ట ఖ 

విమావంబు, డిగ్గి జలా ..సగలంబుగు-జలాపగావా = గంగానదీ జలములో 

నీంయలాడుటకు, ఆయా3 = వచ్చిన, జంభారాతికుంి = వ రాపత ముమొక్కృ, 

కుంభ స్థలీ=కుంభ ప్రడేశములందున్న, సందూరిప ర"గ=నీందూర మార్గ ముచేతం 

సం ధ్యాయమాన= సంధ్యా కాలమున” సెజ్టిగా( గానపచ్చు, సలిలంబునుజగలము 

గలదియు, అప్పరః . నురఖితింబును. అప్పరి।= అఆ చ్చరలయొక్క_, కుకతటీ= సన 
వి 

తటములందున్న, పటీర చంమ?ర్చికౌ = (కేస్టమయిన మంచి గందఫు 
ఫపూంతలచేఠ, నురభఖితంబును = పరిమళించునదియును, ఆశగా నచ్చరలువచ్చి 

యందు డానములాడుటచే వారి కుచయుఅందున్న మంచిగంవ మందు గలి 
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యుటచే నాజలము మిక్కిలి పరిమభించుదున్నదని భావము. (పతీర... పెక 

శంబును(పతీరజ ఒడ్డయందున్న్ర, పారిజాత = పారిజాత చృశృములయొక్క_, 

కుసుమ = పుష్నములందు న్నృమఘాళిపాళిజపరాగ సముద యము చే,వీశంగిత =పచ్చని 

దగు, సెకతేంబును=ఇనుక దిన్నెలు కలదియు, చింతా... భాగంబును - చింతా 

మణీ=చింతామణులనెడి, శిలాసంఘాత్ = రాలసముదయకమకుయొక్క_, సంఘ 

ట్రనజ తౌంకుట చే, సముచ అత్ =మో(దికె యుచున్న, జలశీకరాసార =వో కాప 

ముడు జలబిందువులయొకు., ఛటా = సమూవాము నేత, ఆస్ఫోటిత= 

చటువ(బడు దాన్న, గగన ఫౌగంబునుజ ఆ కా శే ముగలదియు, కనత్ ...తోర్షి 

యును. కనత్ =|పకాళించుచుక ,కనక'ఫులీన వేదికా = అరుగులవంటి బంగారపు 

టిసుకతిన్నెలలయొక్క_, మధ్య = మధ్యభాగమునందు, ఆనీన=ఉంకిన, కామ 

ధుక్ ఇకోర్కు_లనిచ్చు, "భేను = కొమ ే వువుమొక్క , ఉఊధథస్య = పొదుగు 

నుంజీ కాఆంచున్న త్నీరములయొక్క_, ధారావో:ణీ= ధారలవిధ ములయొక్క 
పవావా౭[పవావహాయు చే, బృంహిత=న్వంపంబడ్న, ఊర్ష్మయ్ు౯ =తేరంగ ములు 

శలదియు, అగు నొక్కా లేవువక్ , డిగ్గి=లోపళ్ కి(బవేళించి, తత్స దేశంబున. 

నీ, అత్యంత నియటి(. బంశఫవాాగంబు పఠియించె 

నఘమర్షణ స్నాన శ మాచరించె 

డై వత బుషి పిళ్ళ శతకృణం బొనరించె 

సంధ్య నారాధించె శ సవితృం గొచల్చె 

గాంగేయవాలుకా + లింగమూర్తిని నిల్పి 

కాం చనాబ్దముల. బూ+జించె శివుని 

బజాంరజూత కలతా 1 పల్ల వా_గంబులు 

చిదిమి యొగణ్యైున మేవెం 9 (దిదశగవికిం 

తే, గేలుదోయె త్రి యాదలం శ గీలుకొల్సి 

గగన్న మునిరాజుల్లయిన చుగీక్కలకు మొక్కి. 
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దివ్వరథ మెక్కి. వేగ యేశతెంశా మరలి 

యధిపుం డట్టులు సుకనదీ $ యా(త్ర సల్పి. 29 

టీ. అధిఫుండు = ఆనలు(డు, అర్యంతనియతి౯్ = మిక్కిలి నియమము 

చేత, పంచాంగంబు = తిథి వార నక్షతయోగకరణముల నె దింటిని సకియిం. 

నక, అఘమర్ష ణ స్నానము = అనుమర్ష ఇమకు నుంత్రముకు జపించుచుం 

జేయు స్నానమును, ఆగరించెక , పైనత్ బుషి పితృతర్పణంబుక్ ఇ దేవతల 

కును, బుషులకును, బికృచేపతీలకును దర్పణంబును, ఒవరించెక్ = చే చెను. 

సంధ్య! , ఆరాధించెక , సవిత్సక =సూర్వు?, కాలె ఆ సేవీంచెను. గాంగ 

యవాలుకాలీంగమూ ర్తిని = గంశానదిలోని యిసుక తో లింగమును, నిల్చి 

శివునిక్, కాం దనాబ్ద ముల్ = బంగాగు కమలకుల'వే, పూజించెలొ, పారి 

జాతకలతా పల్లవా గంబులు=హారిజా3పు తీ వెలయొక్క. చిగుళ్లు, చిదిమి=కో ప 
ఒయ్యనక = మెల్లగా, _తివశగవికిక = కామ ధేనువువక్షు మేపెళా, శేలు 

దోయిఇక రద్భయము, ఎ త్తి తి, ₹ెదలకొజఐతల మె, కీలుకా? ఎ గ గనముని రాజులు = 

ఆకసమందున్న ముచ్నశేస్టులయిన టియు, సం తాకారము నొందిన. 

సప్తర్టులక్షు, (మొక్క, దిప్యరథన సుజ చేవవిమానమును, ఎక్స్, తులు = సుర 

నదీయా; = గంశాయా[త, సలిపి = చే, మరలి, ఏతెంశెక = పచ్చెను. 

శే హ్యాద్య సౌ ధాగకుట్టిమా ఫే తేకగూప 

ధాతుకాధిక్య కాతటాం+త రము సేశె 

భకణినాభపురకందరా 3 ధ్యాసితంబు 

రత్నదివ్యవిమావ ధా $ రాధరంబు. 80 

టీ. ధరణి.. + ధ్యాసీతీంబు--ధరణీి నాధ =నల రాజనెడి, పుఠరంచరి = =ఇందుని 

చ్చే అధ్యానిరేంబు= అధిస్టింపంబడకినదిమై. న, రత్న... -ధరంబు--రత్న=రశ్నవి 

శారమైన, దివ్య = దేవ తౌ సంబంధి ముగు, విమాన విమానమ చెడి, ధారాధరంబు= 

మేథుము, నాద్య... తరము-వృాద్య =మనోవారమైన, సౌధ = మేడయాాడి, 
అగ =పర్వుతముమొక్క_, కుట్టిమ= నా నావిధరత్నమయములగు, కట్టడముల నెడి 
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అశీకరూప =పలువిధములగు, ధాతుకా= ఎైరిశాదిధాతువులుగల, అధిత్యశాజ 

ఈపరిభౌగముయొక్క., అంతరంబు=జమధ్య భాగమును చేరెను. మేడనుపర్వతము 

వలెను రాగయూారి వ్రభిగ కున ౫ట్రయబకిన రత్నమయములగుకట్రడ ములు, క్ష 

ర కాదిధాతువులుగల పర్వతోపరిభాగమువ లెను, నలు(డిందునివ లెను విమానము 

మేసఘుమువభబెను. నొ ప్పుచున్నపని యర్థము. 

తా. దేవేంద్రుండు మేఘకులపపై నధివసించి ౫5 కాదిధాతువులుగల పర్వ 
శోపరిభాగముంబో లె, నలు శా చేవవిమానమునలణూరు ఎండీ రత్న మయమగు 
తనమేడయొ3్క_ “యుపకిభాగమును జేలెను. 

తే, దినసముఖ కార్య కాతం౦బు శ తీర్చివచ్చు 
జ్యో ఇ ఆ పతినిదుక్కొనె భక్తిసం1[భము మెలర్ప 

జెలున (సత్య శాసింధు $ సలిలవీచి 

తూర్చుదెస వచ్చునిండు దంశదునునింబో లె. 81 

టీ. చెలుఐ=దమయంతి, ప్రత్యర్థి శానింధు సలిలకీచిజపదమటి సమ్మువఫుె 
. రటకు, తూర్చువెసజ తూర్వుదిక్కు._నుండి, నచ్చునిండునందురునిబో లెక =ఉ ద 
యించుచుక్ను సున్న మశం, దునివలె, దిపసగుఖకార్య జాతేంబు =[పాతీః కాలకృ 

త్యి సమావామును, తీర్చి జేర్చి, పచ్చుపతిని=వచ్చుచున్ననలరాజును, భ కి 
సం భమము=భ కిసలుతో .టుపొటు, ఎలర్బక్ =ఒప్పువట్టు శా ఎదుర్కొం 

నెల అభిముఖముగా బోయెను... ఫున్నమ శందురుని. జూచి యుప్పాంగు 

సము దతరంగమువ” " మయంతి నలుని(జాచి పొంగెనని భావము. 

తా. కూన నువముంచదు 9ండునం దుర నెకుకొ్క-కు సమ్ముదతిరంగము 

వలె చనమయంతి (పాఠీ ౯ కాలకృత్య ముల దీక్చవచ్చు తనభ రను భ క్రితోను 

దొందణపాోఎటుతోను చెదురొ ఠా నెను, 

వ. తరణి ఖ5కిరణకందళిత మందాకినీ కనకారవిందంబునకు విం 

దె, నిజసండర్శినానంద మంవసి త సుంవరంబగు నయ్యిందు 
షా ఆశీ 
వదన వదనంబు మదన రాగంబు సంపాదిప సర్వనర్వంసవో 

నిలి?ప సౌర్వభౌముండ్తు. 82 
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ట్. సర్వ... సార్చభముండు= సమ వభూమికి నధిపతియగు నలగ క్రోప శి 

తరణి... వించంబువపకొ లీరణి=ఐసూరుంనియొ. క్క, ఖర=వా(డి మె న, కిరణ:=కీ 

మందాకికీ? నకారథి ంగంబునకుక్ =గంగాన రణములచే, క0దలితె జవికె నించిన, వ 

సంబంధియగు బంగాగ ఫర్యనునకు, వి ఆ ఎచుట, జ . ఈఊందర( బుజలీనద 
బులు 

- ఆ ఇ _ 

ర్భనానంచ షవలన 6 షే మంవహ ళో, అవలయైనది, ఆగు నయ్యిందువద 

నవవ+ ౦బు=ఆచమయంతి సు. ఒపమవవరె బు= మా ఢవికార ఇను సంపా 

దింపక్ జక లిగిం గా, ఆ పద్నృముతో న్నాయం 

ఉ మానస పమోనము సీను ముగా ను*ళోక వాహినీ 

న పన అ నదవంబున బే= పిన yo og నవిథి పవ్ఫ ఉ నద లుం ష్ చెప్పి ట్లు న్ 

: ప నవతదేన క న్మానతే డన్నెదున్కొ_నిన 4 మానఇతడనతౌలలామరు౯ 

గానుకయిచె,. దావి వెలి! గాని కనత్మె_నకారవిందము". 

వమా గార ండుగా6 we క 2A a a ౧ లీ ల్ 1 (J ఖ్ ల లనీ ల “ (a ల 

గ్రా సుర. వ తికొంసు” "క వాహ” =” ౦ గా 

స్నానమూపమగు కారమును, వృ తి=తావెళ్స్ పవ 1. వో యస్వదంగు 

మున్తు వదనంటబువనః =ఎమాటలతోచి, వపా = చెప్పు 

ప a.) WwW ఓ Cad నవిధముగా, సన్తావతి- అగా క్క రర లవ రొలానిన వక్ =అభి 

(ఖీ వడ రి - ఆ + అల ఇన ముఖమ.7ా వచ్చు మన్న, ఆలో శేష్టుం లగు దమయ లీక, ఇె'విజవిసన, 

వెలిగాని = ఏఏ పోకయంన్న, కాగు నకారకః కముక్ = పఫకాళించు బం 

గారు కమలమును, కానుకి, ఇ చ్చక్ =బహుమానము చేఢెను. ఒంగారు కినుల 

ములు గంగానదిలో మాతమే ౩లవుగా* తాన ౫౦గానదిలో( దానమాడినటు 
ళా 

మాటలతో జెప్పకపోయినన. నట తౌమరిపువ్చ నామెక బహుమతి గానిచ్చుట చ 
వా తామరపువ్వే యత” గంగాష్మాన మధానమును డదెలుపుచున్న దని భ పరు. 

తౌ. నలుడు నిండయిన మన సృంశోవముతో దాను గంగానగిలో' చాన 

మాడిన పృత్తాంతమును జెప్పక పోయినను దన్ను నెశుర్కొనపచ్చిన దమయం 
శకి నందుండి తెచి న తెచ్చిన కనక కమలమునుగాన. క యిచ్చుట చే(కెన్పీన క్లైయయొ్యొను. 
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క. పురుపో త్రనులాలిత య 

_త్తరుణీమణి మిగులకొ చెం + డత్సృమయమునళ౯ా 
సు5 సింధు హేమశ మలము 

కరక మలంబున ధరించు 4 కమలయు(బో లన్, 84 

ట్, ఫగుషో గమ = పురుష ోస్థుండయిన నలునిచే, లాలిత = మన్నిం 

ప[బకిన, అ గరుణీమణి=ఆదమయంతి, తళ'మయమునక్ = ఆసమయమందు, 

సురపంధ.హేమకమలముజ గ౦ శాన దిలోని బలంగారుపద్య ముకగకమలంబునక్ , 

ధగించిఐ తౌల్సి, పురుషో తీమలా” త =విష్ణువు చే మన్నింపంబడివు కమలయు' 

బోలె = లక్షీ దేని వె వ మక్కలి ఒ ప్పెక్ =(వకాళిం చెను. 

తా. సులభగు. 

తే, రాజముఖకి నయ్యేక వశ రాటకంబు 

లలిత నమ్మానమున శేక 1 లక్ష్షుమయ్యె 
ఆగ జ క న రాజకృప గన్న యొక్క_వ + రాటకంబు 

వేళకలతముంబ మటి సంకశయింసనేల ? 85 

టీ. లాం బఖికీక్ అనం దనం. ఖు గలవమయయంతికి, 4 యేకవరాట 

కొంబు=ఆ ఒక్క తెౌమరిదుకు, లోగ సమా:మునక్ =ఐంలుడు చూపిన యగ 
© —-4 బౌ 

గారపసయుచేత, ఏకలక్షము = ఆడయొకి్మి.. మే నేగషునకు విషయమైనది, 

ఆర్మాల్జఅదియు క్క_టేరేం యయినకు నలుడు కేవ పాగ్నక ముగా నిచ్చెను 

గాన దమయంతి దానినే ల కృపర్మములతో సమముగా సెంచుకొ: తదీయ 

శోభను మాటిమోట్కిర జూడసా ౧న ఫ"ంము.. రాజక్యపక్ = రాజాదయన్సు 

కన్నృయొక్క_*రాటకంబు = కాంచివస్ట్రయొక్కా గోన్నియుము ఏక లక్షోంబ ఇ 

& క లత్స సంఖ్యా పకమితే మగు వసు సమూవాముతో సమానము కదా! గుణము 

లశ్నాయును (జేమమందుగలవుకాని నస్తువునందులేవని యందురు. కాన 

కమల మొక్క్క- టయినను వలుడు (పీమపూర క ంబుగా నిచ్చుటచే లమాది 

సంఖ్యకం మేను మిక్కిలియధిక మైనది యయ్యెనని ఫలి తార్థము మతి సంశయిల 

పక్ ఏల ! అట్లగుననుటలో సంశ యముశేదని ఫాపము. 
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తౌ. దముంతి దనకు((బియుం డధిక గారవంబుతో నిచ్చుట చేశ బవ మొ 
క్కటియైశను దాని నే నమాటిమాటికి?జాచును మిగుల సంత 10 వెను. ఒక్క_ప వ 
మును మ్మాతమునే చూచుటచేర వమయంతి కెట్లు సంతి సి ముగల్డునని సంళ 

యింపంబనిలేదు. రాజు దయావూర్చికముణా నచ్చిన దోక" బ్న మైనను ల,క్షవన్తు 

వులతో సమానమగును గదా ! 

వ. అనంత రంబ విధివి శేషంబు నమా ప్కింపంగోరి చకోరలో చనం 
గడకంట నీవీంచుచు నిష ఛాధ్యతుం డగ్ని హో_తంబునకుంజని. 

చే తన కరిష్తంబు లగులి శ జార్ట్రపరముల 
శీశుఘూవీయుటో లె ధాళతీశ్యకుందు 
నిత్యన త్తేత బుశ్వక్ప్రశశీత మెన 
| తేక సేవించె స. _చేతరుండు. 37 

ట్, విజితోమి. వేరరుండు= =జయింస(బడివ శీ; గువ్రలు“ల, ధా, తీళ్న రుండు = 
నలు(డు, నిత్యస లేత ఎల్లప్పుడును యడ ముతో. గాడివదియు, తక్ 
బుత్విజుల చే, (పణీక = మంత్రపూర్నకముగాం (బా లింప( జేయ(బడీది. 

అయిన తేఠ౯ా = ఆయినట్టి తే తాయు? యువ? యగ్గ ము. మూండగ్నులవని 
సఖ. తనకు అష్ట బులు=హోనిక లిగించుకవి. అగు కలిద్నా పర యులకు = 

నటి ట్టి కలిద్చా పరములక్ష, ఏకుకూవియుంిీ తె౯ా = అ'ష తాహేగుశ్రను 

స సక సేవించు. ఇట (వేళా ద్నాపర్ కళింగులు నూ 

నిన మయిన (వేను సేవించుట తొక్ రెండును. చం కస శు లను గాకణయు 

Py యూరి ము; 

తా, గల మః 

శే, విభుడు (ఫా హేతెన (క్రియా శ విధికలాప 
మీావిధంబున( దీర్చి సశే ౬ ద్భాన మొప్ప 

భామి వీభావజిజాన / బాదపద్య 
యుగము నిశ్శబ్దము? మెస్టుశీచొయ్య వచ్చె. 48 
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టీ. విభుండుజనలంకం, (పా హేరవ క్రియా దిధిక లాహమ = వేషము సంబంధిం 

చివ కార్యసవవావా ను ఈవిధంబువక్ =ఈీతిశా, తీర్చి వెఆవేర్చికొని, 
సక్భాపయుఇమంచి మనస్సు ఒప్పక్ , ఇ "మీ భాపళిక్టా సక్ = దమయంతీ వా 

వయయుముటెలినికొను గీలంపునో, పాదప యుూయు, నిశ్శబ్దను గక =చప్పుడం 
కాకుండ, మ్మో చుజ వేయుచు, ఒయ్యర్, పచ్చను. 

తొ. నలుండీవిధముశా పాగఃకాలః కీయలు నెజ వేర్చికొని దమయంతిని గ 
అజ్ 

యును పోలిని కోంగోరి శప్పుడుకా కుండ నడుగుళితుచు నామెను సమోకిం చెను. 

ఉ. మిన్నక చేరవచ్చి యొక $ మేలపుమైవడి. బుప్వుబోండి (కా 

బన్నులు మూసె. బౌ ణిక మశేలంబులభూపతినవ్వుచున్న యా 

సన్నన న్న న వ సన్న నఖీజనం౦బు( గను $ నన్న నదల్పుచు నవ్వఘాటి (కా 
క్ష 2 ఆ బ్లన్నులం జేరలంగొలుచు+ కె వడి. గన్నుల నవ్వు దేజుంగాళ. 

టీ, భూపతి=నలు(డు, మిన్నకి జడ? కయే. ఆక(ానిశ్ళబ్దముగానవ ట, చే 

రనచ్చి = సమిపీంచి, నవ్రుచు.. జనం౦బుక్ = నవ్వు చున్న ట్రి సమిపము నున్న 

“చిక తలను ౩ సనక =కిను వైన క్ష అవల్చుచుక్ = జెవిందుము, కన్ను 

లక ,నవ్యు దేఆ గార్ =నవ్నుఐచ్చు నుండగా, అన్న ఘాటో కాగన్నులక్ =ఆసమ 

యంతియొ3్క. బెళుకు ఎఎయిన *,గెములను, చేరలళొ, కొలుమకో పక =కొలు 

చువట్లై విధముగా, పువ్చుటోండి గౌాల్లమ్నాలు=దమయంతి చ తిములమ, మేలఫు 

ఏల =పరిహా పార్గ యు గా,పాణిక మలంబులక్ = చేతులతో మూ చెను. నలుడు 

హాగరు దమయంతి నేత్రములను జేగులతో మూయంగా నది యామెనేత 

ములెంత లేనియున్నవో యప చేరలతో. గెలుచుచున్నట్టులుం డెనని భై వము. 

తౌ. నలరాజట్టు నిశ్శబ్లసుగా వచ్చి తిన్నంజూచి నవ్వుచున్న చెలిక తె 

లను గను సంజ్ఞల చే బెవరించుచు, వన న్న్మేతిమిలందు నవ్వు పొడముచుం 

దడగా దమయంతి నేత్రములను డేరిలతోం. గొలుచుచున్నట్న శాం బకిహాసము 

నకి యామె చగములు మూసఘ., అలం ఉనర్పేక్ష. 

తే. ఒక్కపూంబోండి భ్రూసంజ్ఞ శ నొయ్య(బిలిచి 
యాత హసాధికార మ శే యన్గబవదన 

క బాకి లదే 
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వాస్తముల కిచ్చి యెజు(గని $ యట్లు తాను. 

వసుముతీశుండు న౫ నవైశ వచ్చినట్లు. 40 
G 

టీ. ఆళ్యవాస్తాధికారంబు = తవచేతులపనిని. దమయంతి కన్ను లమూ. 

యాట ననుట. 

శే, కనా బుజాల క్ట స్పర్భయగుటం 

గై_తేవం౦ంబు నెపంబుగాణేగ మలవయన 

మానసంబున మానసం శ పద వహీంచ 

నాననంబున ధకియించె శ వకాశము' ద. షస 41 

టీ, జ్ఞార...యగుటకౌ = తెకియబడిన వేటుచే చమియుక్క_ తౌణుడు 

గలది మునుఖుమూసీ+ది రాజనియం వీపప మూ:నది మశ్లియొక_నినియు. 

చెలికకొన్నది యగుట చేశ, ౩ లు. కార 

ఇణముగా, మానసంపనళక =జకోపముపెంపువు, ఆన ంబుఃకొ = ముగుమందు, మావ 

ము వక =మాటాడకుంథు నియమయుమ en శమ 

చ. కుటిలకటాతువీక్ణము' 4 గోమలనూత్నక పోలరాగ ముం 

జటులనమంచికి భుకుటి $ సంవళనంబును జూచువే వుకళా 

జిటపాటనేంచెరాజు సర 4 నీకువూగే నేతకు న 

గటువుబు గాసిమానముల + కావె (పదీపనసిద్ధి హేనువుల్. 
టీ. రాజు=నలుండు, కటిలకటాక్షలీకణమకొ = వ మ్ కడకంటి 

చూపును కోమల... రాగము... కోమబ=మృదు పయిన, నూత్న =నవక మయిన, 
కపోల= చెక్కి గయంవలి, రాగ ముక = కోప కువలన)ఎిజ్తందన యును నటుల. స 

సంవలనంబును.. దటుల=-చలించునట ట్రవియు ; సమంచిత =| ఫకాళించువ వియునగు, 

భు వటి కనుబొమ్మ ఐయొక్క, సంవలకంబుకు తిరుగుడును, చూదు వేడుకా = 
చూడపలెనన్న శాతుక ముతో, సరశీరువా నే తక్షక = దమయంతికి, చిట 
పొటక్ = ఈర్ష్య చేం గలిగివకోపనును, లే( చెక్ = 'హెచ్చించెను. కారు కేళికిక = 
సురతమునకు, కటువులు= వెగటయినవి, కానిమానముల = కానట్టి (పణయకోప 
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ములే, (ప్రదీపననిద్ధి హేతువుల్ = కా మో(దేకమును గల్నింపలార ణములు, కా వె 

తప్పకయె తీఆంనలి భావము. (పణయకోపము పహీంచిన న్రీ9లకు కటాక్ష 

వీక్షణములు స్మక్రముగాన్సు నున్నుపెన చెక్కిళ్లయం టెజ్జందనమును, గనుబొమలు. 

మిక్కిలిగా. జలించుటయుసంభవించి మిక్కిలి సుందరముగా. "గానవచ్చును. 

తౌ, నలరాజు దమయంతియొక్క_ పకములయిన కడకంటి చూఫులును, 

నెబ్తయడిన చెక్కు లను, బరభ )మించుట చే సుండరములగు కనుబొమలను 

జూడపబెనన్న వేడుకతో, చమయంతికి గోపముహెచ్చింకెను. అనురాగ 
భంజకములు కాని (సణయకోప ములు సురోగే మునుద్రీవించుటకు “గారణములుక దొ. 

వ. అప్పుడు నృపతి సామోపాయంబునం (బణయమానం౦ం బప 

నయింప దలంచి యిట్లనియె. 49. 

టీ, (సణయమానంబుక్ జవొలయలుక ను, సామణపాయంబునక్' =లాలన 

రూపమయిన నెరివుచేగ, అపనయింప౯ =వోంగొట్టుటప. 

య చాస్యమునిన్న కేకునుము ధనుః (డొకండును సాశీగా సరో 

బాస నహించినాండ వీను+ మప్పుడ[ మొక్కు_ట లేదు os ప్ 

శాన్యుడ(గాన _మొక్కుగొను శ న్య స్పటినీసలిలాభి పే.క 

రస్యపవి్మిత్రమ_స్తకము $ (వాల్పెడ నీప డయుగ కంబువై . 44 

టీ, పహోజూ జాస్య=ప దృ యువంటి యున్లాము?, ల దమయంతీ! ల = నిన్నలా 

(త, కునుమధన్ను(డు౭మషగుండు, నె "క్షీగాక్ = సాకు స్ట సరి యుండశా, 

దాస్యము నీకు చేపను, పహించినాందళ , వీివుము, ఆప్పుడు = అబు సేవచేయు 

నప్పుడు, (మొక్కుటలీదు, నీక్ష్య, విశ్చాస్యుండక జ్ నమ్మందగినవా౭డను. 

శాన, స్ప స్ప...మ స్తకముక_స్న సటినీ= ము, సలిలాఖి షే 

కజజలప్నా నముయొక, శ పారస్య - “సరసపుంవనరు చే, పవిత= పాపరహిత' 

మయిన మ సకము=ళిరస్సును, నీపదయుగ కంబు పెక =నీపాదపదముల పె, 
అటి “ —4 ర - కా 

(వా ల్బెదళ్ = చేర్చెదను, (మొక్కు. కొనుజ నానమస్క్కాారరును దీనికొొనుము. 

_ శా. ఓదమయంతీ ! గతించినర్మాతి యంతయును నీనేపనుజేగితిని. లేదను: 
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టక వీలులేదు. మన్మభుం డందులకు సాకీ యైయున్న వాండు, శీసేసితినిగాని 

యప్పుడు నీకు దండము పెట్టలేదు. శీను నీకు విశ్వనీంవ( దగినవా(డను కాన 

'గంశాస్నానయుచేం బవ్మిత్రమయిన నాళిరస్సును నీపాదరబపె6 జేర్చి వను. 

నానమస్క్కారమును శ్వీక రింప్రుయు, 

చే. కుటిలమిప నీకటాతుంబు 4 కువలయాలవీ, 

యించుకించుక నామో(ద శ నెబ్లచాతి 

నిగిడి మరలినభావంబు + నిజము తెలిసె 

(శవణకూపనిపాప తేక $ శంకం జూవె. 45 

టీ, కువల మాకీ, కుకిలయు = షక మైనది, ఆగు నీకటాక్ష ంబు = అయినట్టి 

నీకడకంటి చూపు, ఇంచుకించుక = కొంచెయుకొంచెయు, నామాందక , ఎత్త 

'బాజీ= ఎజ్జించనమువహించినటై , నిగిడి నాసెబడి, మరలివభావంబు =మగిడి 

'పోయినరీతియొక్క_, నిజఘమ=సక్యమయు, తెలిసెక్ = తెలియవశ్చెను. (శ్రవణ... 

'శంకళ్ - (శపణహాప= చెవుల నెడినూతులందు, నిపాతీ=పడుటయనెడి, ఏక 

ముఖ్యమయిన, శంకకచూవె = జంకు చేత చేచుమి ! నమయంతి కడకంటి 

చూపులచే కలుంజూదినది. అప్పు డామెచూఫు దమయంతి చెవులను దాంకు 

చుండెను. అది చూచి నలుడు సమయంతింగాంచి* ఓ వీయురాలా ! వంక 

రగా నా పెకి (బసకించినకడకంకి మాపు నీ చెవు లవజకు వ్యాపీంచి మరలినగి. 

ఆది యెందుకు మరలెనంకేని నూతులపలెమున్న (శవణక్షువారములందు గూలు 

దునో యనియె మరలెనుజుమో |! యాం. వము తెలినీనదని భావము రూప 

కాను (పాణిక మైన యుర్నే)క్ష. 

తా. స్పష్టము. 

క. లేయెండ వేండి యయ్యుం 

దోయుజనండముల కింపు శ దొలఃకించు! కీయ 
నీయలుక పరుసనయ్యును 

నాయెడ(దకు వేడ్క సేయు * నలినదళాశీ. 46 
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టీ. నలివదళాశ్నీ, దమయంతీ ! లేయెండఎ బొలనూర్వుని కాంతి, వేయి = 
తీ సమైనదీీ అయ్యుక ,తోయజినండమును, లో ల(గించు| కీయన్ జనన్నెలీగించు 

నట్లుగా, నీయలుక =నీ పణయకోపయ్కు పరుసనయుూళ్ = తీ పమయినప్పటికీని, 

నాయెడక జచాకు, తగళా, వేడ్క నేయు= వేడుక పుట్టించుచున్న ది. 

తా. సులభము. 

శే. చివురుగామోవిచిజుగా టు $ నెవము గాలం 
దామరసన్నేత! కోపింపం శ దగదు మమ్ము 
ఫలర సాస్వాద మొనరించు 1 చిలుక మిో(ద 

బింబవల్ల మతేల్లి కోకీవింపనట్టు. 47 

టీ. తామరస నేత = సమయంతీ ! శవురుకె వూ విచిజు గాటు = నీచిగురువంటి 

యధగోస్ట మునందు( జే.నవంగ క్షనము, వము గా ౯ =నివ చేసికొని, ఫలర 

సాస్వాద ము =పండ్లర సము ననుభ పించుటకు,ఒనకించు చిలుక మింద = చేయు 

గున్న చిలుక పె,బింబవల్లీమకిల్లి =| శేవ్భమయిన దొండతీ వె, కోసింపనట్లు =కోవీం 

పనివిధయుగా మగు, కోషింపంవ? దు, దొండతీవె తనపండ్లను గొళికి రసా 

స్వాదనము చేయుచున్న చిలుకలమో(ద నెస్వడు కోపగింపదు. అ ల్లై నీవును నీయ 

ధరోవ్యమానునప్పుడు దంతక్షతిము 'చేనితినన్న మిష చే నన్ను6( గోకింపరాదని 

ఖాసము. 

తే. ఉవిద నీమాట విననొల్ల శ మూరకుండు 
కాదనక వింటి మే నేమి $ శకారణంబొ 

రాజకీరంబు మను నిమ్షు శ రంబు లాడు. 

(బతిదినంబును బరునగా6 శ బలుకు వీణ. 48 

టీ. ఉవిదజదమయంతీ, నీమాట= నీపలుకు, విన, ఒల్ల యు=ఆంగీకరింపము, 

'శాదనకజవపలదనలేక, వింటి మేనిజవిన్నచో, ఏమి శారణంబొ= ఏమిశారణ 

మో తెలియదుకాని, రాజకీరంబు జరామ చిలుక, మముE్, నిష్టురంబులు= కరి 

నో క్తుణ, ఆడు” ఇపలుపను, వీణ, (పళిదినంబంను, వరుసగాక్ = కలినముగా, 
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పలుకును. నలుండు దమయంతి వాక్యమును విన శిన్హముగలిగియా లేనట్లు ఇెప్పుచు 
న్నాండు. కీదచమయంతీ ! నీపదనముల విన్నచో, చిలకయు వీణయు( దమ 

పలుకులకం కు మధురములగు నీవచనములు వినుటచే మచ్చరపడి మమ్మునిందిం 

చును. కావున మాటాడకుండుటమయే మంచివని బహీరర్థ రు. వీణొనాదయుకం 

"చెను జిలుకపలుకుక ౦ కును నీవాక్యము మధురమైనదని భావము. 

వ. అని వెండియు రసావేశంబున. 49 

తే, చూడవేటికి నికువాలుశసోగమిల 
సూడుపట్టంగం జా లెడీ శ చూవుంగొనల. 

బలుకు పలుకున నమృతంబు + చిలుకుచుండ, 

బలుక వేటికి. జిలుకల శ కొలికి కాన. 50 

టీ. నిడువాలుసోగమోలల్ = మిక్కిలి నిడివిగలకోలచేంపలను, సూడు 

పట్టంగళ =వికి *ధించుటకు, చిలుకలకొలికికాన- కాన యిట వాత్సల్యద్యోతక 

మయిన సంబోధకము. 

వొ, కోపంవింత యునుజ్జగించి సుమనః $ కోదండనా రాచ ధా 

రాపాణింధమమైన నీధవళ నే క్ట తజ్యోత్స్న వెంబజిల్ల వే 

తాపం బారంగా గాగిలించుకొన వేశతధ్యంబు నీబంట చే 

యోపుంస్కో_కిల వాణి! యోకశే శిముఖీ! యోపక్వబించాధ రా. 

ట్రీ, ఓప్రుంస్కో._కిలవాణి = మగకోయిలయొ క్క. కంఠ స్వరముపంటి కంఠస్వ 

శముగలదానా ! ఓశళిముఖీ = ఓచంద్రవదనా ! ఓపక్పబించాధరా ! పంజీన 

వొండపండువంటి యధరముకలదానా ! కోపంబు, ఇంకీయుక్ = కొంచెము, 

ఉాజ్జగించి= విడిచి, సుమనః ...ధమకము - సుమనఃకోదండ మన్య థునిమొక్క, 

నారాదధారాఐ బౌణముఅయంచులకుపాణింధ మముజ కొలిమితి త్రివంటిది;. పేర 

“ఇకొ=నామైన్కీ చల్ల జే? తాపంబుజమదన తాపము, ఆలి గా నశిశచునట్లు , 



చ:56.) అ ప మాశ్వాన ము, 991 

శాగింలిందుకానవే, తథ్యంబు, నీను, నీబంటన్కు అనయా నన్ను నీకడకంటి 

చూఫులతోంజూచి కాగిలింపుమని భావము, 

మ. విసమాచున్నది కాలయాపనను నుశేవ్విళూ ఆెడి౯ భావముల్ 

రసభంగంబగు మానరోష మతి దీశేర ౦బయ్యె నే నింతటకా 

(బన భాలింగనపూర్వక ౦బుగ మనోశేరాగంబు "అట్టింపంగా 

ణిసిధాక్వర్థ మన్నుగహింపంగద వే $ నీరేజప్య లేక్షణా 1. 62 
టీ. మానదోషము=పొలయలుక, (పసభాలింగనపూర్వ కంబుగక్ =తటాలున 

పపడి కౌంగిలించుటముందు గలుగునట్టుగా, ణీని ధాత్వర్థము. (ణీసిచుంబ నేయను 

ధాళ్వర్ధ్థమున బట్టే) చుంబన మును, 

వ, అని పలికి బలిమిన యాలింగనంబు సేసి తల్పంబునకుందార్చి. 

తే. పతి కళావతియను దాని. 1 బద్మనయన 
దమనపళోదరి గారాపు*+ దాదికూంతు 

నంతికమునకు రప్పించి $ యాదరించి 

నర్మ సావీణిం గావించిశ+నగుచు. బలిశె. ర్కీ 

వ. కలావతీ ! నీవు నిగారంపు మాటలాడుం[ బోడవని విందుము. 
నీవెటుంగని పాడిపంతంబులు లేను. తగవ్రదప్పక చెప్పె దేని 
గొన్నిమాటలడిగెదము. మాటలాడక విచారింఛి యు త్తరం 

విము, ర్ర్ జీ 

లే, అన్యపురుముని, గలలోన $ నై నం దలంప 

దాత్శలో నం[డు మీ విదశీర్భాత్మజాత 

యన్యపురుముండు గాండె పు+పష్పాయుధుండు 

వనిత దనయాత్మ లోన నె 9 ట్రునిచె. జెపుము, 56 

టీ, మోవిదర్భాత్శ జార ఒమోదమయంతి, కలలోనైన౯్, అన్యవ్రురుషునిక్ జ 

పరపురుషుని ఆత్తలోల్ ఇమనసునందు, తల(పదు=జ స్మరింపదు. అం|డు=ఆని 
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పలుకుచుందురు. పుష్పాయుధుండు= మన నుండు, అన్యపురువుండుకాం బో 

పరపురుషుండుకా.డా, వరతజదమయంతి ,తనయాత్మ లోనక్ =జతీనమనస్కులో 

ఆతని =అపుస్పాయుధుని, ఎట్లు, ఉఊనివె౯ = ఏరీతిగానుంచుకొ నెను. 

శా. ఓకళాపతీ! మో నెచ్చెలియగు దమయంతి స్వప్నమందైనను న! 

ఫురషునిమన ములో స్త రింప[వని పలికితి వికదా ! పరపురుషు(డయిన మన్న 

మనస్సున చెట్లుంచుకొ నెను ? 

చ. అని యకిగిన నది యిట్లనియె. t 

తే. ననతహృదయంబులో నున్న శ వాడ వీవు 

న్నీ పతిచ్చాయ నుదనుండు $ నృపవ రేణ్య 

యట్లు గాకున్న నశరీరి శ మైన యతండు 

పుణ్యశుభ మూ ర్తి జేనరం $ బోలు మెట్టు, ర్ 

ల్, నృపవళేణ్య=ఓ వల రాజా! పనిక వృదయంబుళలోక్ = దమయంతి మ 

స్సులో, ఈవు, ఉన్నవాండవు. మదనుండు, న్న పతి చాయ = నీ (పతికి 

బము, ఆట్లుశాకున్న౯=అర్లేశానిచో, ఆశరీక =శరీరయు లేనివాడు, ఐనయt 

డు= అయినట్రి వాండు, పుణ్యశుభమూ ర్రి=పవిత్రమగు మంగళ విగ సాము 

దేర =(పభువారినిి ఎట్లుపోలుట = ఏరీతి గాంబోలును, నలు( డడీగిన (పళ్ళ 

మునకు గ ళొవతి యిట్లు (పత్యు త్రరమిచ్చె. ఓ నలరాజూ! దమయంతి వా 

యములో నీ వేయున్నా6డవు, నీ (పతిబింబమే యా మన్నభుండు. అంతి౬ 
కాని దున్గభుండు వేటొకండులేండు. అట్లు నీ పతిబింబయే నున భుండి 

శానిచో శరీర రహితుండయిన మన్మథుడు దివ్యమంగళ విగవాయగల మివ 

నెట్లు పోలంగలుగును” ఆశరీరియగు మదనుడు నీకు పొటియగుట నీ (ప్ర 
బింబ మగుట చేత చే బింబ (పతివింబయులకు నభేదము 'కావునను, నీవే యా 

వాదయములో నుండుటపలనను దమయంతి పాతి పత్య మునకు భంగములేధ 

భావము. 
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న, అనిన నృసాలుం డిట్లనియె. | 59 

చే, తోక చుక్కల బోలు దృశకోయజముల 

వెలితి లేకుండ మోబో (టి 4 చెలుల( జూచుం 

గాంత వీకీంప దర 4 గంటణాని మము 

నేము చేసిన యపరాధ $f మేమి చెపువు. 60 

టీ. కాంత =దమయంతి, తోంకచుక్క_లక్ , పోలుదృకోయజములక్ =సరి 
పోలుచున్న నీ రములచేతను, వెలితిలేక, ఉండళా = సుంలేనియు లోపము 

కలుగకుండం౫గా, మిబోంటిచెలులక్ =మోవంటి చెలిక తెలన్కు చూచుక్ , ఆర 

కంటక, కాని=ఆర్థనిమోలిత దృష్టితో నేశాని, మమ్లుల్, వీత్సీంపదు=చూడ 

దు, ఏకు, చేనినయప రాధము= చేశినట్టి శేరయు, ఏమి= ఏదియో చెపుమ... 

ఓ శళావతీ! మిమ్మును బూర్షదృష్టితో. జూచును. నన్ను నరకంటితో 
మా[తమే చూచును. నేంజేసీన శర మేమియో చెప్పుమా! అని భాసము. 

క. భూపాల! మెజటుంగు( బోండుల 

చూపులకు౯ా డాయు నీదు + సౌబ గట్లగుటక్ 

మాాపీన్న ది యినువింతల 

చూపుల నరగంట వెజచుశేచు౯ నినుంజూచున్. 61 

టీ, భూపాల=ఓ నలరాజాూ! మెటుంగుటోండుల చూఫులకుక = న్తీ లదృష్షు 

లకు, నీదుసొబగు=నీసౌందర్యము, డాయుక౯్ = అంటుకొనును ఆనా నీ 
నధిక సౌందర్యవంతు(డవగుట నీయందు బొచ్చిన "నేత్రములు మగిడి రావు. 

ఆట్లగుటక్ =నీయందు. బవేళించినవి మగికి రాకపోవుటచేే మావిన్నది=మా 

దమయంతియు, వెఆచుచుక్ =నీయందురబవేళించినవి, మగిడివచ్చునో రావో 

యని భయమునొందుచ్రు ఇనువింతల చూఫులక్ = రెట్టించిన వింతతోడి చూపు 
లచే, అరకంటకొ, నినుకొ, చూచుక్, ఓ నలరాజూ ! నీయందు. వొచ్చిన 

చూపులు మగిడివచ్చునో రావో యని భీయముచే నట్లు చూచుచున్నది కాని 

జేతొండుకాదు. మజీియుం గడకంటి చూపు లనుఠాగ నూచకనులు శాన 

నీయందలి యనురాగమును నూచించునట్లు చూచుచున్న దని భావమూ, 
68 
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క. కలకంఠి తనకు నలసినం 

గలికీ ! యని నిన్ను! బిణుచు($ గలనుధురముగా 
నల యను అెంజక్షరిములు . 

పలుక(గ నాలుకకు నెం3  ఛారంబొ కదా. 62 
ట్రీ, నులభ ము. 

జే, మన బేవ దివ్భనా శీముము జపించు 
నెమునమున నిత్వి'వ $ తము గాల 

ఆశీ ఆక 2 — 
నచముకా ఫలె కావశళలిచులమున. 

ఇ oe సనో wy 
జన్ను (౫వ నక్షసూ(తింబు  సంజెరించి, 68 

టీ, మగువ= దమయంతి, అచ్చ... ఫలమునక్ = స్వచ్చమైన ము త్యాలహార 

మనెడి మివ చేత, చన్ను (వల్ =కుబద్యయమునందు, అక్షనూ। తేంబు= సమా 

లను సంతరించి = ధరించి నెమనమువక్ = నిండుమనమునందు, నితిష; ఇతేయు 
—t 4 Ce 

గాలక్ = ఎల్లప్పుడును నియమముగా, చేవర దెవ్యనామముక్ష =తీమయొక 

(గోస్టమయిన నామమును, జిపించుక్ = జపముచేయుచున్నది. ఓ నలరాజూ! 

నీవు మియును బిలిచినట్లు నన్నూ (బిలువడోమి? యని యడిశితివి. ఛ ర్ల నామము 

నుచ్చరింపం గూడక పోవుటచే మానెను. ఆంతియశాని నీయందనురాగము వేళ 

పోలేదు. ఈ దమయంతి మనమున ని న్నేయుంచుకొని ముకా దామమనెడి 

జపమాలను ధరించి నియమముతో సర్వదా నిన్నే జపించుచుండును. నీకం"ె 
వేలోకనిం దలంపలేదని భా పము. 

వ. అనిన నలు౦ డిట్లనియె. 64 

చ. మదగజరాజ కుంభములశే మచ్చరికించు చురోజకుంభ ముల్ 

గదిసి కలంత మేర యును $ గై కొనియున్న వి యెల్ల వారికి 

న్విదితము గాంగ నిట్టిత జి 3 నీచెలి డెందమునందు నేనియు౯ా 

గదలక నూకు నుండ నవ+కాశ ము లేదుగజే కళావతీ. 65 

టీ. కలావతీ ! మదగజరాజ కుంభములక్ = మదించిన యేనుగు కుంభము 
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లను, మచ్చరికించుచుక = ద్వేషించుచు, ఉ రోజకుంఛ ముల్ = _స్తనకుంభ ములు, 

కదిసి = విజృంభించి, ఎల్లవారికిక , విడితయుకాగక్ = స్పష్ట్రమగునట్లు-గా, 

కలంత మేరయును = ఉన్న స్థల మునంతేయును , క కొనియున్నవి = ఆ(క్రమించి 

యున్నవి. అనలా దమయంతి స్తనములు పక్షః స్థల మునంతను నా్యకమించి 

య్నుఐని భావము. ఇట్టి తతిక = ఇటువంటి సమయమందు, నీచెలిడెందము 

నందు శేనియు౯ =నీచెలియెన దమయంతి మనస్సులో నెనన్కు _స్ప్హనపరముగా 

'జెందమనుటకు వక్షమని యరను. కదలక=చలింపకుండగా, నుండక్ , అవ 

కాశంబు, మాకును లేదు; కదే=లేదుగదా! ఓ కళొవతీ! మో వెలి వాద 

యములో * నీవున్నాండవని ” చెప్పితివి, మోచెలి స్తనము లాస్థలమునంతేను 

న్మాకమించి యుండగా నేనందుండ నవకాశ మేది? కావున నీపసత్యము 

పలుకుచున్నావని భావము. 

తా. ఓ కళావతీ! చేను మోశెలి వదయములో నుంటినని పలికితివి, 

అందజకును స్పష్ట్రమగునట్లు శా చేను(గు కుంభముల నీసడించు స్తనములు మో 

షానిడెందము నంతయు నా(కమించుకొని యుండగా మాకందుండ నవకాళ 

మేది? 

తే. రమణి హృదయంబునను మహో $ రాజ వీవు 
గరిమ విచ్చేసియుండిన $ కారణమున 

దీని వతీరువాంబు లాశలోన నుండ 

నెడము లేకున్న నుటీ కడా * వెడలె నెలికి, 66 
టీ, రమణి నృాదయంబునను=దమయంతి వాదయయమయులో, మహారాజవు, 

ఈవు, గరిమ౯ = అతిశయముచే, విచ్చేసియుండిన కారణమున = ఊన్న 

హీతువుచేత, దీని వక్షోరువాములు, ఆలోనకొ, ఎడము, లేకున్నల్, నుతి 

కదాఎ=అవకాశము లేకపోవుటచేత నే కదా! వెలికి బయటికి, వెడ లెక = 

నిర్ణమింశెను. ఓ నలరాజూ ! నీవు “దమయంతి కుచములామె వృాదయము 

నాకమించియుండుట బే చీనందుండ నవకాశములే”దని ఛెన్పీతివి. అది పొర 

పాటు, నీ వామె వృదయమున సుహారాజు శీవితో నుండుటచే నందుండ 
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'వెజచి యీమె స్తనములు చై టికి వెడలివచ్చెను. శీనిచో నవి లోపలనే రే 

యిమిడియుండరాదు ? ఆని భావము. 

వ. అని కళావతి రాజు నుద్దేశించి, 6 

ఉ. వంచన యింత లేక కర $ వాడి నఖంబుల నొక్కినొక్కి నో 

ప్పించితి రెండుచేతులను $ జెద్దయు లావున నొ త్తియొ త్తి ! 

డించితి విట్లి జాకటికి$ జెందము వానికి నీకుంగాదె మా 

చంచల నే తయొప్పులకుశీచంబులు పయ్యెదలోన డాంెడిన్ 
టీ. పంచన, కపటము, ఇంత లేక కరవాండినఖంబులక్ = చవాండియగ 

గోళ్ల చే, నొక్కి నొక్కి, నొవ్పీంచితివి. రెండు చేతులను, బెద్దయులావునక్ = 

సళ్తువుకొలంది, ఒత్తి, ఒత్తి, వీడించితివి. ఇట్టి, తాకటికిడెందము వానికీక్ = 

జాయివలె ,కశినమగుచి త్రముగల, కాదె ఇ నీకు భయపడియెకద్యా మా 

చంచల నేత యొప్పుల కుబంబులు, పయ్యెదలోనక్ ) చాంగుచున్నవి. 

తౌ. సులభము. 

ఉ. (ముచ్చిలి గంధవారణ సీమావాము కుంభవిలాససం పదల్ 

(ముచి న్పిలిమించుపయ్యెదలశలోపలడాంగుచునుండు సె సిఫు మూ 

నెచ్చెలిక త్తే చన్ను వ $ నీవు విచారము చేయు నూ 'నుదికా 
(ముచ్చుల గిట్టసట్టుదురుశనొ ౦పుదు నేనన వచ్చు రాజులన్ , 

ట్రీ. మావెలిక తె చన్నుగవ్క, గంధ... సంపదల్ = గంధజాతి యేనుంగుల 
యొక్క. కుంభ ములయొక్క_. కాంతి సంపదలను, (ముచి ప లి=వారించి, (ముచ్చి 

లిజవంచించ్చి పయ్యెదలలోపలక్ష్ , డాంగుచునుండును, దొంగ యేజేని వస్తు 
వును దొంగలించి రవాస్వముగా చాఠియుండుటకలదు. ఆక్షే నీ చెలి కుద 

ములు చేసియున్న పనిభావము. నీవు మదిక్ొ, విచారము, చేయుమా ! (ముచ్చు 
లక్-ఐ దొంగలను, నిట్టి, పట్టుదురుజ అనుకూలించునట్లు 'వేశీ, పట్టుకొండురు, 
నిెంపుదురుజమర్దింతుర్కు రాజులక్ , ఏమనవచ్చుక్ ఆ ఏమన(గలము. రాజా 
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దొంగలను బీడించుట కలదు. ేనురాజను, అవి దొంగలు. వాని బాధించుట 

మాకు విధిగచా ! ఆని భావము. 

వ. అని పలికి రాజు, కళావలతీ ! మామాటలకుం (బత్యు త్తరం 
బులు పొనంగనిచ్చితివి. మేలనవచ్చు. ఈ_పసంగం బిట్లుండె. 

' నీచెలికత్తియ నేడు మాతోడ నేలపలుకదు? నీవు చెవింజేరి 
మంతనంబుండి తదభ్శి పాయం బెజింగి మాకుం జెప్ప్తుమూ ! 

మెచ్చుగ లదు. అనిన (బసాదంబని మదన రాజకార్య పొద్దు 

ఇ చకంవ ర్హియగు నయ్యింతి దమయంతిం, జేరవచ్చి వడ 

శ్నీణమం[! త రహాస్య్థంబున. 70 

మ. వరివస్యా నియమం బఖండితెముగావాత్చా పయ నీయాదిక 

స్యరశాన్త్యంబులు వింటి నాముఖ మున౯ీజాణండు నీభ రృ నే 

ర్పరివై చి_త్తముకీ లెటింగి సుకత $ _పాగల్భ ఫముల్ చూవితే 
సరసీజానన! యన్ననుగ్మలివయశేన్య౯ (వేసె గెందామరన్, 

టీ. సరనీజానన=పద్మములపంటి ముఖముగల యో దమయంతీ ! పరివస్యా 

నియమంబు=కు[ఘూపూ నియమము, అఖండితముగాక్ = అవిచ్చిన్న యుశా, 

నాముఖమునక్ = నావలన, వాత్సా్యాయనీయాదిక స్మరశా చ్రయు మొదలగు 

నవి, వింటివి = అభ్యసించితివి. నీభర్త, జాణండు = కామళాస్తాదులందు 
మిక్కిలి నేర్చుగలవాండు, చేర్చరినై = నేర్పుగలదానవై, చి త్తముకీలు = మనో 

రవాస్యము, ఎజీంగి, సురతప్రాగల్భ్యముల్ = రతి చాతుర్యములు, చూపి తేజ 

చూపించితివా ! అన్నక్ =ఆనిపలుక౮గా, ఊగ లి=దమయంతి, పయస్యక్ = 

చెలికత్తెను, కెందామరళ ఆఎట్జదామరతో, (వేక్ =కొ పను. 
తా. సులభము. క 

వ, (వేసి యసూయా కుటిలం బగుకటాతఏత్షణంబునం దర్శ్జించె, 

ఇట్లు నిర్భ ర్తి ఎంపంబడీ వేదర్భింజూచి రి _త్తయలుక దెచ్చికొని 

యుప'బేశగురువ నగ్గపనాకు రతిరవాన్యవా_ సెప్ప వైతివి, 
ర య 
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ధూర్తవై నీవు చెప్పకుండుదువుగా కేమి? నానేర్పున నీనుగ 

నిశేతన ౩ చెప్పించెద. అటు చూడుమని మజియునుం గొంత 

తడవు మంతనంబున్నయదియెై శుద్ధాంత చారిణి నుహీకాం 

తునితో నిట్లనియె. 
ట్, పట మట ఈసు చేపంకరయొనది, తర్జి ౦వెక్ జఆద ల్బెను, 

నిర్భర ఎంపంబడీ =అదల్బ్పంబడీ, శుద్ధాంతే చారిణి = అంతఃపురపు పనిక శె, 

తే, అధిప! వె దర్శి దర్భాంకుక రాగ బుద్ధి 

మనతలంపుల బోలపి + నుగువ తలంపు 

చాల యనుచున్నవార మిశేప్పద్య నయన 

యిట్టి (పొఢథియు గలదె? యే$ యింతులకును. 78 
టీ, దర్భాంకురా గ్రబుద్ధి= దర్భ మొనవలె వాండియైన బుద్ధిగలది, 

వ, (పణయ కోపంబులు రతి దీపనెషధంబులు. పొలయలుకలు 

లేక మగవారికి మగువలు (బా(తులుగారు. దీర ౦బులయ్యె 

నేని యవియే (పేమభంగ కారణములు. కావున గోపం 
బింతమ్మాతంబ వాలు, అని పలికి చేవర మాటుగా. బౌద 

(పణామం౦బు చీయంబోయి లీలాక్ నులంబున మొత్తువడితి. 

పడుదుంగా కేమి? అమ్మ త్తకాశిని చిత్తంబెతింగి వచ్చితి నవధ 
రింపుము, | 74 

టీ, రతిదీపన - జెషధంబులు=జ రాగమును పెర రేంపునట్టి మందులు, (బాం 

రులుజ ఇంపయినవారు. 

ఉ. తా మది నన్ముకున్నది విశదర్భన రేం( దత నూజ నన్ను ను 

(కాము(డవంచు నీయరవమశ$రంబునం బో నునసీదునీకు సు 

(తాముండు కాని వానికి. (బశ తాపము నం జద లేటి వెండికిం 

'దానమరపున్వు జే వశమె ! 3 ధా(తికి మాటలు వేయు నేటికిన్ , 
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టి, విదర్భన రేర్యదతనూజ = దమయంతి, తా౯ా, నీవు, సు తాముండవం 

చుక్ = దేవేం్యదుండవని, ఆనా నీవు నలరూపంబునవచ్చిన సురేందుండపను 

చు, నిన్నుక్, మదక ఇమనస్సునందు, నమకున్న ది=విశ్వనింపకున్నది. నీకు, 

ఈ యరమరంబునక్ , పో=ఈ సండేవాము చేత శే, మనసు, ఈదు =మనసిచ్చి 

మాటాడకున్నదని భానియు. వేయుమాటలు, ఏటికి౯ =ఎందులకు, ధ్యాతికిల = 

భూమికి, (ప తౌపమునక్ =జలము చేత, చద లే పెండి కెందామరపూవు= ఆకాశ 

నడియందున్న బంగరుకమలము, సు తాముండు కానివానికి= * వేం దుండు కాని 

వానికి తేల, వశమే? కాదనుట, కలావతి దమయంతి [పణయకోపము 

నెన్న దాని కోపమును బోంగొట్టవ లెనని తలంచి నలరాజుచే రాత్రి వ ర్తిల్లిన 

సంభోగచివ్నాములను జెప్పించినవో జానివలనల బొడమిన నీస్ణ చేతను గాని 

యదె వినుటవలన గల్ఫిన కామ్మో దేకముచేంగాని కోపము పోవునని నిశ్చయించి 

నలు ౧సమోవీంచి కోపకారణము నిట్లు చెప్పుచున్నది. ఓ నలరాజా! దమయంతి 

నిసా" దన్చెనలుని-గా నమ్మకున్నది, స్పయంన౫ర కాలమందువలె నిప్పుడు నల 

రూపముతో వచ్చిస దేవేందుండవే కాని తీ త్త్పినలుండవు కావని భావించి 

నీనో మాటాడకున్నది. నీవు దేవేం చుండ వేకానివో గంగానది యందుండిన పద్మ 

మును దెచ్చుటయొట్టు? సామాన్యులక ది యలపడదే. కావున నీవు సుశేందు6 

డవే యళ భవము. ఈ యభ్శిపాయము వాస్తవముగా దమయంజికింగాని 

దాసికింగానిలేదు. అయినను గబాసనతి మాయోపాయముచే రతిరవాస్యములను 

జెప్పుంపందలంచి యిట్లు "చేశినది. నలుడు కన్నులు మాయుటచేత నే దమ 

యంతి కోపము వహీంచియుండ(శా నిందుండగాడి సందియము వలన కోపము 

పహీంచి యున్నరని కారణ గునుమార్చి చెప్పినది. ఇట్లు చేసినచో నలుడు 

లన కాం న్ట్రయు పంతులు రవాస్య వృత్తాంత ముల. జెప్పక మానండనియు, 

దానివలన నోపకు ఫోవుననియు దాసి యెటుంగును. ముందు పద్యములచే 

తను గూడ నలుండు దేవేందుండే యని స్థాపీంచుచున్నది. 

క, దంభోళి భాగ్య కేఖా 

దంభంబునః (బన్ఫుటముగ $ ధరియించెదు హీ 
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స్తాంభోజమ్యున "జీవర 

జంభారివి "యగుట'కేల శ సంచేహీంపన్. 76 

టీ. చేపరజడీ నలరాజూ ! నీవు, వాస్తాంభోజంబునక్ = కరకమలమందు, 

భాగ్య లేఖాదంభంబునక్ = భ "గ్య లేఖ య నెడీమివ చేత దంభోళిక్ = షృజము 

ను (పపస్ఫుటముగక్ =స్పష్టముగా, ధరియించెదు ఇ She జంభా 

రివి=సు లేం దుండవు,అగుటకుక, సందేహింప నే నేల?= సందేహించుట యెందుకు, 

తా. ఓ రాజా! నీవు భిగ్యు లేఖా మిష చేతను స్యజాయుధమును ధరించి 

యుండగా దేవేం; దుడపనుటేకేమి సండగియము కలదు?. 

తే. లోకవపాలుండ నస్వల్పశేలో చను (డవు 

వ చేవతా 1 నల్రభుండ 

న్ని లాంఛనములుంహాడ $ నిందు; డౌదు 

అను వగుటకు( జిశహ్నంబు చెపుమ. 77 

టీ, లోకపాలు(డవు = లోకమును భాలించువాండవుకు, అస్వల్బ్పలోచిను. 

డవు=అ నేకములగు నేత్రములుగలవాండవు, వజపాణివి=ప్టజణము హ సమందు 

గలవాడవు, దేప తాపల్ల భుండవు, ఇన్ని, లాంఛశములు = ఇన్నిగులురతులు, 

కూడక = సమకూజుటచే, ఇం|దు(డు = ఇందు(డవు, క్రై" దు= అగుదువు, 

నలుండు లోకమును బాలించువా(డును, విళశాలమగు నేత్రములు గలవాండును, 

వ(జనరేఖ పాణియందు6 గలవాండును, దేవ తా కాంతలకులహాడ, (బేమింపందగిన 

వాడును, కాన నలునకిగూడ నీ విశేషణము నన్నయింపవ లెను. వైషధు6€ 

డు=నలరాజవు, అగుటకు, చిన్నాంబు = గి.జుతును, వెఫపుమ. ఇన్ని 

యింద లక్షణములు నీయం దుండుటచే నీవు దేవే్యదుండబే యగుదువు. 

శానిచో నలుని లక్షణంబు లేమియున్నవో చెప్పుము. 

వ. మహేం(దుం డిం దజాల మాయా విదుండు. స్వయంవరంబు 

నం దెట్లట్ల నలరూపధారి యొ వచ్చెనో యని శంకించుచున్న 
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యది. నుండాకినీ కాంచన కనుల చానం బీసం జీవామునకు 

నిదానంబు. 78 

ఉ. రోయం డొకించుకేనియు మశరుత్పతి యన్యకళ(త దూపషణా 
న్నా యము సేయమనథ మీీ దాంధత నా(శ్ర మభూమింగొక్కురో 

కోయని కూయ(డే యత(డు శే కుక్కుటమైనడి రేయి గౌతమ 
_పేయనీ, బొందంోరి తనశ వెదతనంబు జలంబు పాలుగాళా. 

టీ. మరుక్సతి = ఇంటదుండు, అన్యకళతదూవమణాన్యాయము = పర్రీలను 

జెజుపుట వలన గల్లిన పాపమనెశి యన్యాయమును, చేయక = చేయుటక, 

ఒకించుకేనియుక" = కొంచెమైవప్పటికిని, రోయ(డు = ఏపగించుకొనండు, అత. 

డు=ఇ ఆయిందుండు, గౌతిమ పేయ౯ =అవాల్యను, పొందక్ , కోరి, తన పెద్ద 

తనంబు=తేన గొప్పతనము, జలంబు పాలుగా = నీటిపొలగునట్లుగా, మన్మథ 

మదాంధత్క = కామాతిశయ మువలన. గిన (గుడ్డితనము చేత, ఆశమభూ 

మిక్ = గెత్ మముని యాశమమువందు, కుష్కు_టమై = కోడియె, నడిరేయి= 

మధ్య ర్మాత్ర యునందు, కొక్కు_రోకోయని, కూయండే ! అజవలేదా! దేవేం 

|దునివంక మహానుభావుడు పరకళత సంగమము నపేక్షీంచునా యని 

సంచేపాంపంబనిలేదు. ఆత, డర ర్మాతపుందు. గోడియె కూసి మునిని మోస 

పుచ్చి యతని భార్యను బొందలేదా! కావున నిందున కిట్టి పనులు చేయుట 

సహా౭మని భావము. 

తా. ఇందు(డు పరకళత సంగమముేయ వెనుకదీయండు. అతండు కా 

మాంధు(డై గారయునియింటిపంగకు గోడిమై కూకీ యతని మోసపుచ్చి యవా 

ల్యను గలియలేదా ? 

వ. నీవు త త్త్వనై పధుండ వయితి వేని, యనన్యసాత్నీక ౦బులగు 

శయ్యాకహన్యంబు లుగ్గడించి యిప్పంకజావీ శంకాకలం 

కొం బపనయింపు మనుటయు ; ముందస తనుందరవదనార విం 
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దుం డై యయ్యిందుముూఖి నుద్దేశించి పుఠరందరు. డనుసంచే 

హాంబు డిందు పడునబ్లుగా నుహీపురందరుం డి టనియె. 

టీ, నీవు అనన్య పాకీ కంబులు=పరులకు( దెలియురానివి, అగుశయ్యారవా 

స్యంబులు = అయినట్టి సంభోగమర్త్య ములను, ఉగ్ధడించి= చెప్పి శంకాకలం 

కంబు = కొళంకమువంకి శంకను, ఆపనయింపుము అనుటయుక్, అనగా నే, 

మంద...విందుండై= చిజునవ్వు చే సుందరమగు ముఖపద్యముకలవా€ రై, డిం 

దుపడునట్లుగాన్ =తొలయునట్లుగా, మహీపురందరుండు=భూ దేవేం దుండగు 

నలు(డు, ఇట్లనియె. 

చే. మజచితే నెమ్షనమ్మలో శ మెజటుంగుంటోండీ 

(పథమ రతికేళి నతిపరిశశాంతి(బొంది 
డి రెండవ రతికి నూశేల్కొనని నిన్ను 

(గ్రీష్మ యామిని యనియేను 4 చేలినొంటి. 81 
టీ. నూల్కొ_నని=ఒప్పుకొనని, గ్రీవ్షయామిని = వేసవిర్యాతి - వేసవిర్మాత్రి 

కాలము తక్కువ యగుటచేత శెండపరతికి వీలుగాదు గాన నా పేరంణిలుచుట. 

శే, సీవు మృదుశథయ్య( గపటంపు $ న్ని ద్రవ్రావ 
నెల(త శకేల్ణమి యిడితి నీశీసమ్న నాభి 

నప్పు డచ్చోటం బులక్ ౨బు శ లంకురింప 

నంబురుహనాభి వెన చంశేదంబు తలంపు. 82 

టీ. నెలత, నీవు, మృదుశయ్యక, కపటంపున్న్మిదవోవఐక్ = కషటముగ 
న్మిదించుచుండంగా, నీవీ (ంసనార్థమై, నీ నిమ్న చాభి౯ =లోంతెన నీపొక్కిలి 

యందు, శేల్లమి౯్ = నావా స్త్పపద మునుంచితిని. చా వా స్తస్పర్శ మువలన 

నళ్చట్క ఫులకంబులు, ఆంకురింపక =రోమాంచము కలుగగా, అంబురువానా 

భివి=పద్మ ము నాభియందు గల దానవు=విస్ణుమూ ర్తివి. అయితివి. వినదందంబు, 

రలంపుజస్మరింపుము, నలుని "కేమి పద్మమును దాని సంస్పర్శఘుపలనం గల్లిన 

రోమాంచములు ఆకరువులును (గా దమయంతి యంయురునానాభి యగుట 
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సముచితమని భావము. విష్ణుండంబురువానాభుండు - నీవంబురువా నాఖివి-ఆన( 

గా న్రీ త్ర ఏముచే భీదపడిన అంబురువానాభు(డ ననుట. ఇరువుగకును పటా 

నిద సమానము. 

ఉ. కామినిఘర బిందువులు $ గ సురిబొట్లున దో(గి శేఖ లె 
—é అలతి e) a 

కోమల గండపాళికల $ కోణములకొదిగజాజి నంచల 

శ్యామల మె మైనయాత్మ వదశే నాబ్బము, జూతుగదే మదీయ చిం 

తానుణిదర్సణాంతరము $ నన్నె టిందత పమయోాచితంబుగాన్, 

టీ. కామిని, ఘర బిందువులు=సురతే| శ్రమవలన( గల్ల్తిన చెమట బిందువులు, 

కస్తురిబొట్టునక్. తో (A=మిళితమై, రేఖలై =చాజలై, కోమలగండపాళిలకోణ 

ముల్ =మృదువయిన చెక్కిళ్ళ (పడేశ యులయంచు లందుండి, డిగజాలి, అం 

చలశ్యామలము=కొనయందు నల్టనది, ఐనయాత్ల వద నాబ్దమునక్ = ఆయిన నీవద' 

నపద్మ మును, మదీయచిం తామణి దర్చణాంతరముక్ = నా చిం తామణిదామ మ 

చెడి యద్ద ముయుక్క_మధ్యమందు, నెజిక = యు క్తముణాను, లేల్స్...తం 

బుగాక్ =ఆపురుపాయిర సమయమున కనుగుణముగా, చూతుగబే, పురుపాయి' 

తము సల్పుచున్న దమయంతి వదనము కస్తురిబొట్టుతో మిళితమగుటచే నల్లని 
వగు చెమటబిందువులు చెక్కిళ్లనుండి జాతి శ శువుప లె దనరుటచే నది ఫురు 

షుని వదనమువ లె. -గానవచ్చుచుం డెనని భావము. 

లే. తరుణి యెజుంగ వె వీటికా 4 దాన వేళ 
గురుజన(వాంతమునయందు శ గూఢవృ త్తి 

నాగవల్లీదళంబు నెశన్నడుమం జీటీ 
మడిచి యందిచ్చినపుడు గో * రిడుదు(గేోల. 8క/ 

టీ, తరుణి=దమయంతి ! గురుజనపొంతంబులందు = ెద్దదారుమనయొద్ద 
నున్న సమయంబునందు , వీటికా దానవేళ ౯ ఐరములపాకులు చుట్టియిచు సమయ 

మున, నాగవల్లీ దళంబు "నెన్న డుమక్ , చీతి=-చీలిచి, మడిచి, అందిచ్చినపుడు 

జనాకొసంగెడి సమయమున, గూఢచృ త్తి! = ఒరులకు. బెలియకుండలణా, 
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*శీల౯ా=నీ చేతియందు, గోరిడుదుకొ = నఖ్గాక్షతము చేయుదును, ఎఆం(గవె ఇ 

తెలియదా. 

ఉ. మానిని ! భోజనావసర $ మధ్యమునం గొనియాడ గో_స్తనిం 

చేనియ సం స్తుతింప వినుశీతింపను మి:గడ ఖండకశర్క_రా 

పానక ముగ్గడింపం (బతిశపతు చటూ క్రి నినర్షరోప. ర 

కానన మెైననీయధరశే మల్లు నొయంచు మదిం దలంకు చున్, 

టీ. మానిని ఓదమయంతీ, ఖోజనావసర మధ్య మునక = భోజన కాలము 

నందు, (పతిపక్ష ...నవము--[పతిపక్ష = తనకు శళతువులమిున (దామొదులయొ 

క్కొ_,చటూ _ీ=నుతించుటచే, నిసర్గ =స్వాభావికమైర, రోహషజకోపముచేరకా 

ననము= ఎజ్జ ి ముఖముగలది. ఇట యధరముయొక్కా సవాజారుణ్య యును సవాజ 

కోపప్రయుకా రుణ్య ముగా. జెప్పినాండు. లోకములో. దమ శ, తువుల పర్ణిం 

చినచో౭ దమకు6 గోప బుగల్లుట సవాజము. అమ మాధుర్య మునందు దనతో 

శశుత్వరువహించిన గో స్తన్యాదులను వినుతించుట చే దమయంతి యధరమా 
కోపము బే నెజ్ట/బడిన దని భౌవయు. ఐన నీయధరము, అల్టునొయంచుక్ = ఆలు 

చేమోయని, గో స్రనిక్ ఇ(దాక్షను, కొనియాడకొ=నుతింపలేదు, లేశియక్-, 

సంస్తుతింపను, మింగడక్. = వినతింపను, ఖండశీర్క_ రాపానకముక , జగ 

డింపను = పొగడను, మదిక్ , తలంకుచుక =భయపడుగరు, నివియెల్ల జేయ 

నని సంబంధ ము. 

తా. ఓదమయంతీ ! మాధుర్యమునందు నీయధరమున కీడువచ్చెడి గోస్త 

న్యాది పదార్థ యుల పరి ంచినచో నీయధర మునకు( గోపముప మ్పువని, గో స్పనిని 

తేనెను మింగడను పంచదారపానకయును భయముచే నుతించుట మానితిని. 

తే. ఆననం బౌదిగా నాభి శీ'యవధి గాంగం 
(జీను భవదంగకములు చుంశీబించునపుడు 
చరవముచుంబన వేళ నో $ సరసిజావ్నీ 

* మేను చెక్కిలి గిలిగింత $ లిడుటం దలంతె, 86 
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టీ. సులభము. 

మ. అని సంకల్పభ వె కసాత్సులగు శశయ్యానేకసంభోగ చి 
న్నానల౯ భూపగ్ పత్యభిజ్ఞకజ్బకె శ య౧దందు. (వా[కువ్వన' 

వ్వనితార ళత్నృమువాలు(గన్నులంబతిశ న్వారించుచు౯ మూ సెనొ 

య్యనధా[ లేయ్యి కుని ద్యయంబునిజహశే స్తాంభోజయుగ్యంబునన్ , 

టీ. భూపతి =నలరాజా, [పర్యఖిజ్ఞ కొజుకై = ఆనవాలు నిమిత్తము, ఆని= ఈ 

(పకారయుగా,సంకల్ప భ వె కసాక్షుంలు=మువ నుం డొక్క_జేపాకీ శా గలవి, 

అగు... వ్నానలక్ _అగు=అయిశట్టి, తా. ్వ=శేయ్యా సంబంధులగు, అ బళ ' 

“పెక్కు.లయిన, సంభోగ చివ్నా నలక '=రతిచివ్నా లను, అందందు=ఒకి్మొ_క్క_టి 

చొప్పునువా[కువ్వక్ = చెప్పు చుండ గ, అవ్వని తరత్నము= ఆద మయంతి , వాలు 

గన్నులక్ =దీర్ణ ములయిన శ్నీతములతో, పతిక్ అభ రను, వారించుచుక్ = 

ఇంక జెప్పవద్దని నిషేధించుచు, ఒయ్యనక్ = మెల్ల గా, నిజివాస్తాంభోజయుగ ౦ 

బునకొ = తనవా స్తపద్యములతో, ధాతేయి శుతిద్య్వయంబు = దాది కూంతు 
రగు కళా నతి రెండు సుకు మూ సెక =కప్పిపుచ్చెను, ఆరవాస్య ములు దాని 

కం చెలిసినచో( దన్ను పరిహాసము చేయుననియెంచి దానికా నలునిమాటలు వినం 

బడకుండ నుండుటకు6-గా దాని చెవులను మూసెను 

తా, నలుండీట్లు ర్న్నుు నమ్తుట కై యొరులకు. చెలియ రాని రవాస్యములను 

జెప్పుచుండ-గా దమయంతి సిగ్గు చెందుచు నిక జెప్పవద్దని భర్తకు గనుసంై. 

చేయుచు నాకూటలు దానికి వినంబడకుంటకై కళాసతి చెవులను మూసెను. 

వ. ఇట్లు లజ్ఞావళశంబున దనవీనులు మూనిన. 88 

కే, అధిప! తాటంక చక భాశీరాంచలములు 

వాడు లలికోనులనులు శ పూంబోండిచేతు 

లొయ్యనే తెంచి (శుతిరోధ 1 ముడుప నీకు 

నక్ష నాయాసమైనను $ నయ్యెం గాని. 89 

టీ, అధిపజనలరాజూ, కౌటంకచ కధా రగాంచలములు= చ| కములకంటి జావె 

ణు 
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వుల వూవులకొట్లకొనలు, వాండులు = మిక్కి-లి తీవ ముణానుండును, పూంబోండీ 

చేతులు = దమయంతి చేతులు, ఆతికోమలములు ఆయాసకు = [పయాసను, 

ఐనను ఆయ్యెల్, కాని= అయినప్పటేకీని, ఒయ్యక్, ఏశతెంచి=వచ్చి, (శుతిరో 

ధము, ఉడుపక జమానివించుట- నీకు, ఆర్ష ముజతగిది, మిక్కి.లివాండియైన , 

నా భెవులఫువ్వుల కొనలుదగిలి మృదులముశై న దమయింతి చేతులు శృతములు 

గా గలవు. కావున న్నీ పీయురాలిచేతులకట్టి యపాయము రాకుండ (జాచుకెా 

నుట నీకు యు క కార్యము. కావున నాయాసమ9 యెంచకవచ్చి దమయం 8 

ఇేతులను బట్టుకొనుమ? భావము. ఓనలంాజూ |! యాదమయంతి (ప్రణయ 

శోపము తొలంగినది. నీకింక పశయగును. వచ్చి యామెచేతులను బట్టుకొని 
కొనిపోయి నీయభీవ్ష ము నెజవేర్చుకొమ్మని గూ థాఖిపాాయము. 

వ. అనినవిని “ మాన్యు రాలవు, నీమాట యలతి(క మింపవ చ్చునే" 

యనుచు నము చ్చెక ంటిం (గుచ్చి కాలిలించికొని వ య్యాతలం 

బునకుం దెచ్చి, ముచ్చట వ్రూవం జెక్కుటద్దంబులు ముద్దు 

వెట్టుకొనియె. నయ్యవసరం౦బున సమీప క య్య్యూంతీరంబున 

నుండీ వె తాళక పురంధి యువో ఎసుప్రరంబున. 90 

టీ. వై తాళిక పురంధి= మేలుకొలుపు పాడు శీ 

వీ, అవధారు చేవ మ+ధ్నాహ్న సంధ్యా వేళ 

దినయావనంబు దో తెంచె నిప్పు 

డతిత్మీవతాప తిశేప్తాంగి మె మేదిని 
భవ చాస్టవనవాఃణేపిపానువ 

మార్తాండమండలీ $ మధ్యభాగంబున 
నీడెందమునంబోలె 1 నిలిచె శివుడు 

నిప్ప్రతీపం టై న * న్నీ పతాపంబుతో 
హెచ్చుకుందా శ జ బీళండవేడి 

"తే. నీలనీలంబు లయిన నీశేనిడుద నెజుల 
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. యందు((బవహీంచు విమల గంశగాంబుధార 

దలంచుంగాక కళిందజూ * సలిలవేణి 

తరళతరవీచికా పూక్వశపరి చయంబు. 91 

టీ. జేప=ఓీనలరాజా, అవధారు =విరుము, దినయొవవము= దినమునకుయొవ 

నమ-వంటిదగు , మధ్యాహ్న సంధ్యా వేళ =మ ధ్యావ్నా కాలసంధ్య,తోంతెం చె 

=వచ్చెను, ఇప్పుడు, మేదినిజభూమి, ఆతి .. తపాంగియె మిక్కి_లిసం తాప 

ముచే? ద_ఫ్పమైన దేవాముగల దై, భవత్ ...వీపాసువు - భవత్ = నీయొక్క, 

ఆఫ పస=స్నానసంబంధియగు, వాః= జలమును, పీపాసువు = (తావందలంపు 

గలది అమయ్యుక , భూమిసూర్య తాపము చేమిక్కి_లి త్ర _స్త్రమెయున్నది, అట్టె 

స్థితి మధ్యావ్నాసమయమున నే సంభవించును. కాన మాధ్యాహ్నికక్రి ౧ లొ 

నర్చం దానమాడవలయునని భావము. మారాండమంలీ... భాగంబునక్ = సూర్య 

మండల మియొోన్క్య మధ్య గయునందు ,శివుండు= ఈశ్చరుండు,నీ డెందమునక్ , 

పో లెల్ =నీనువన్సువందువ లెను, నిలిచెక , (పాతర్ష్మ ఫ్య్థవ్నా సాయంసమయము 

లందు సూర్యుండు, (పాతఃకాలమున (బహాల్మకుండును, మధ్యాహ్నమున శివా 

త్త కు(డును సాయంసమయమున నారాయణాత్తకుండు నై యుండునని చెప్పుదురు, 

కావున నిప్పుడు శంకరుడు నూర్యునందు వెలయుచున్నా (డుకాన నిది మాధ్యా 

హ్నిక|కియ లొనర్చ౭దగిన సమయమనుట. *నీ డెందమునలో లె” అని చెప్పుట 

చే నలు(డు శిపభ కుండని తెలియనగు, నిస్పుంతీపంబు = నిస్ఫపల్నేమయినది. 

ఐననీ ప తౌపంబుతోక = అయినట్టినీ తే జస్సుతో,బీరెండ వేండి =మిడియెండ వేడి, 

"హిచ్చుకుండా డెక =ఇంచుమించుగా సరిపోలుచున్న ది.నీలనీలంబులు =మిక్కి-లి 

నల్లనివగు,నీ.. +'యందుక్ =నీపొడు౫ న కేశ ములందు )[పవహించు.. “ధార=పాజు 

చున్నస చ ప ముయిని గంగానదిఇలధార,కళిందజూ...పరిచయంబు-క లిందజా=య 

మునానదియొక్క , సలిలవేణి =బిల పవావామందలి, తరళ తరజమిక్కిలి చంచల 

ములయిన్క వీచికాజ తేరంగములయొక్క_, పూర్వపరిచయంబు = తొల్లింటిపరి 

చయమును, తీలంచుం౫ాకె ఆస రించుకొనుంగాక, యమునానదీతరంగ ములతో 

గలసిమెలసివ ర్తించు గంగానదీజలమునకు నిప్పుడు యమునా (ప్రవావామువలె 
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నల్లనిదగు నీకేశపాశమునందుంబడి పూర్వపు పరిచయకమును సృరించుకొను 

శాక యని యర్థము. గం గాజలముతో నీవు స్నాన మొనరింతువుగాక యని 

ఫలితార ము. ఇందు. 2. పాదమున నతిశయో క్రియు, 8. 4. పాదములందు 

పమయు, గీతమందు స్మరణము నలంకారములు. 

వ. అని నై తాళిక పురంధి పలికిన, 92 

తే, ధరణినాధుండు $ శకేళిసౌధంబుడిగ్ని 
జలకమింటికి నేతెంచె 3 సమృదమున 

నవసరము వేచి యున్న నాశ నావనిపులు 

దవ్వుదవ్వుల నిలిచి వంశదన మొనర్ప. 98 

టీ. ధరణి నాధుండు, శీరిసాధంబు=| కీ డాసౌధ యును, డిగి, అవసరము = 

సమయమును గూర్చి, వేచియున్న నానాపనిఫులు = (పతీక్షీంచియున్న బహు 

చేశ రాజులు,దవ్వుదవ్వులక్ = మికిి_లిదూరముగా,నిలీచి, వందనము ఒనర్చక్ 

=నమస్క_రించుచుండ6గా, సమృదంబునక ఆసంతోష ముతో, జలకమింటికిక = 

మజ్జనశాలకు, ఏతెంచక్ = వచ్చెను తవదర్శన ను శై వేచియున్న రాజాలచే 

నమస్కారములు గొనుచుం గేళీసొధముకిగి స్నాన గృవామున కేంగెనని 

భావము. 

చే, అంగుళివేప లోచనా శ పాంగభంగి 

విభంమభూతరంగసం$ వేల్లనముల 

నాదరంబు (పసాదించి $ యవ్విభుండు 
సక లన్ఫపతుల నిజనివాశేసముల కనిశచె, 94 

టీ. అవ్విభుండు, ఆంగుళి. .. వేల్లనములక్ - అంగుళి క్షే ప = వేటలుకదల్బుట 

చేరను, లోచనాపాంగభంగి= క డకంటియొక్కరచన చేతను, విభమజవిలాసము 

తోంహాడినుభూ9తర ౦౫ ఇతరంగమువంటిక నుబొమల యొక్క, సం వేల్ల నమలక్- = 

చలనముల చేరను ఆదరంబుక్”, (ప్రసాదించి, వారివారిమర్యాదకు దగునట్టు౫ా నా 

“'దరముచూస్కి సక లన్ఫపతులక్ , నిజ, ..ములకుక , అనివెక్ జపంపెన్కు నలరా 
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జాంగుళి కే పాది, క్రియల'చేత నే యారాజాలం ద ర్త ముగా నాదరము నిలివీ వారి 

వారియిండ్లకుః బంవీ జేసెను 

వ. అనిచి మజ్జన ఛాల కరిగి, 95 

తే, కలపములతోడి నవయతు శక రముమున 
నలు వెట్టించికొని రాజ $ నంవనుండు 

మహిత నుగ నాభీపంకంబు 1 మౌళిందాల్సీ 

జలజలోచన లార్పుగ శే జలకమాడె. 96 

టీ, ఆాజనందనుండు, ee సిద్ధపతి 

చిన, నప=[కొ లేర యిన, యక్షకర్గమమునక్ =కర్ఫూరము, ఆగరుచందనము, 

కస్తూరి, కుంకుమపువ్వు, తకో్క_ూలము, వీనితో. జేయంబడకిన పస్తువుచే, నలుగు 

పెట్టించికొని=నలిపిం మకొనిి మహిత . .. పంకంబు =| "శేస్ట్రమయినక స్తూరిని మౌళిక 

=శిరస్సునందు, తౌల్చి, జలజలోచనలు= క్రీ)లు, ఆర్బంశాక్ =స్నా నమాడిం 

పంగా, జలకము, ఆ డెక్ =జస్నానమువేసె. 

చ. మహిపతి భామినీకరసశేమంచిత కాంచన కుంభ తీర్థ వా 
ర్లహరులు మూర్గ భాగమున $ (వాల కొ ప్పుపిలోచనోత్సవా 

దహానువానీ మమూ ర్హియయి $ వారిజలోచన పాదతీర్థవా 

ర ర్ల వారులుమూర్భ భాగమున$ వనాలలనొప్పుహిమాశదికై “వడిన్. 

టీ, టు. లు = న్లీంల చేతులందు, 

సమంచిత్= ఒప్పుచున్న, కాంచనకుంభ = బంశారుకడనలందలి, తీర్ణవాః=పవి 

(త్రమగు గంగాజలముయొక్క, లనారులు = "పెద్దలే రంగములు, శ్రీలు బిందెల 

తో వంచుచుండం౫ా నలీనిశిరమునం దరంగరూపముశాం బడుచున్నపని భవము, 

మూర్ధభాగమునక్. = శీరస్సునందు, (వాలగక. = పడుచుండలా, లోచనోో ,. 

మా _ర్రీఆ"నే తములకువిందొనర్చు వూజ్యమగు నాకారముగలవాండు, అయి 

వారిజ. .. లవారులు-వారిజలో చన=విష్ణువుయొక హః పాద జ పాదమందుంబుట్టి 

న తీర్థ జగ౦గానడిరోబకు., లవారులుజ "పెద్ద ఠీ రంగ ములు, మూర్గభాగమునకీ- ఖు 
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శృంగభా౫ మునందు, (వాలా జపడుచుండయగా, ఒప్పు... కవడిక్ = (పళా 

శించుచున్న హీమవంతమువలె, ఒప్పు, గంగాతరంగపాత మునే మనోవారో 

మును, బవిత్రయునుగైన హీమాలయళిఖరమువ లె స్నానసమయమున నలుని మూ 

ర్ధ్భాగ ము (పకాళించెను. 

క్ల, వ్యామ(7ాహ్యా సను లగు 

భామలు మును జలకమార్పం శ బదపడి నివధ 

స్వామికి, దీర్ణం బౌర్చిర 
థి 

భూామోనిర్హరులు మంఠతశపూతాంబువులన్. 98 

టీ. వామ; గాహాష సనులు = బారతోంబటుకొనందగిన కుదములుగలవారు, సాగాలి ల 
_అగుభామలు, మును=ముందుగ్యా జలకమార్చంగక్ ఆ స్నానముచేయింపంా, 

భూమోనిర రులు = భూూదేవరలు, అనగా చావాణులనుట, మంతపూ తౌంబు 

వులక =అమమతక్ష గాది మం(తయులచే( బవి(తెమయిన యుదకములచేశి, నిష 

ధస్వామికిః, తీర్థంబు, ఆక్సిరి= స్నానము చేయిం చిరి. 

ఉ. అంతరకల్పక్టమాన చులుశకాచమనంబుగ నై పధశమా 

కాంతు:డు తీగనూడె మధు+కై టభ వె రిపదాంబుజోదరో 

ద్యాంత మభూళి యెనళుభశవారి నుహీదివిజు ల్యినిర ల 
బీ 

స్వాంతులు చేరువన్నిలి చి వారుణసూ కము లుచ్చరింప(గన్, 
లీ 

టీ. వినిర్థలస్వాంతులు = మిక్కిలి స్వచ్భమగు చి త్తముగలవా రగు, మహీ 

దివిజాల్ ౩ ('బాహ్మణులు, “వేరు2౯ జ సమోపమున, నిలిచి, వారుణనూక్త ములు జ 

వరుణదేప తాక మగుమం త్రములను, .ఉచ్చరింపంగాక్ జపచించుచుండంగా మధు 

..భూళి _ మధుకైటభనైె ర=మధుకై టభుల నెడిళాక్ష్షనులను జంపిన వారోయ 

బుఫమొక్క., పదాంబుజజపాదన నెడిప ద్శ ముమమొక్శా, కూదరజగర్భ మునుండి, 

ఉద్యాంతజనిగ్దమించుచున్న, మభఘాళి= Sut, ఐనకుభ వారిక్ జ 

అయునట్టిపవికజిలము జేర, వె పధమనా కాంతుండంజనలభూపాలుండు అంక 

ర...షునంఖుగళ" - అంరరజ స్నానమధ్యమునం కల్చ స్థ్రతానజశ్వీశ రింపయడిన 
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లేక చేయబడిన, చులుక = పుడిసిటిజలముయొక్క_, ఆచమనంబుగక్ జఆచనన 

ముకలుగునట్లుగా, తీర్ధము, ఆడెల౯ాఎస్నానముచే సెను. 

లే, కమల కీంజల్క_ రేణు సంకాశ మెన 
గారన్ఫుత్న్నా(దవం బంగశక్రములం బూసీ 

లీర్గనాడె మహారాజు $ (త్రిదశ సింధు 
పుణజణముల సంకల్పశీ పూర్వక ముగ ఫ్ర 100 

టీ, కమల +. సంకాళశము -క మలకింజల్క_ =పద్య కే సర ములయొక్క_, శీణు= 

పరాగముతో, సంకాశము = సమమైనది, ఐన...[దవంబు=ఆయినట్టి పచ్చని 

(గోస్ట్రమైన మట్టసంబంధియగు (దవమును, అంగకయులక్ ఆ అపయసములయం 

దు, పూనసికొనిి మహారాజు, (తీదశసంధుజలములక్ = గంశానదీజలములందు, 

| ఇ సంకల్పము చెప్పుకొని, తీర్థమా డెను = స్నానము 

న్. గర్భధ్భనే వారిత కోమల 

దర్భంబై యొవ్పె ధరణి + ధవు హస్తము వె 

దక్ళీ కుచయుగ విరహ వా 

విర్భుగ్ణుూ మాంకు రాధివృత ముం బోలె. 101 

టీ. ధరణిధవువా స్తఘు = నలునిచేయి, గర్భ... దర్భంచై -గర్భి = అజ చేతి 

యందున్న, వారిత =ఆకుపచ్చని, కోమల =మృదువయిన, దర్భంబు= దర్భలు కల 

దియె, వై దర్శీ... బో లెక స్ట వై దర్భీక్షచయుగ = దమయంతి _స్తనములతోం 

గల్లిన, విరవాజసియోగమనెడి, వావిర్భుగ్ణూమాంకుర = అగ్ని ధూమముయొక్కా 

చిగుళ్ల చే, ఆపృతంబునుబో తెల = ఆపరింపంబడినట్లు ఒెప్పిక్ =(పకాశించెను,! 
జలకర్పణొాదుల కొఆకు నలుండు ద ర్చాంక్షరములను నజ చేత ధరించియు 

డంగా నా ద ర్భాంకురంబుళు, దమయంతి కుదములతో. చేతికి గలిగిన 

వియోగమనెడి యగ్నిసంబంధియగు ధూనుళేఖలన్నట్లు (పకాళించెనని యు 

త్పేృేక్షించెను. ఆలం, ఉక్పేేమ. 
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తే, మృదుల తరగారమృద్చిందు $ వదనచంద 
చికుర శేషాంబుమా క్తిక $ (పకర దశన 
గురుపయకకుం భ పృథుల వశమిజకుంభ 
పలి భజించె గంగాజలాశప్లవనలక్నీ, 102 

ట్రీ, మృదుల... చం(ద--మృదులతేర=మిక్కి_లి మె త్తనదగు, గొరమృత్ = 

పచ్చని మట్టెయొక్క-, బిందు =తిలక మెడ్, వదనఇం(చ = ముఖచందు(డు గల 

దియు, చికుర... దశన=కుంతలములందు మిగిలిన నీటియుతెములసమూవామనెడి 

పలుకుదురుగలడియు, గురు...కుంభ =గొప్పపగు, గురు పయఃకుంభ = జలకుంభ 

ములనెడి, పృభులవతోజకుంభ =గొప్ప స్త సనములు గలదియునగు, గంగాజలాప్లవన 

లక్షీ =గం శాజల స్నానమా డిలక్షీ, పతిక్=నలరెజున్వు భబించెక్ = నేవిం'చెను. 

నలుని స్నానము సమా ప్పమయినదని భావము. స్నానకియ యనెడి లకీకి 

నలుడు ధరించిన మృత్తి తికాలీలకము పదనమగుచుంజెననియు, కేశ పాశము 

కొనయందంటుకొని ముత్యేములవ లె. గానవచ్చు జలబిందువులు పలుసరుసయు, 

జలకుంభ ములు _స్తనములు నగుచుం డెననియు నుపమానార్థ ము, అలం.రూపసక ముం 

నీ. సీమంత మేర్పడ $ జికురభారమున ను 
సృష్ట బంధంబుగ ఫే న్లిఖ్ల యమర్శి 

గన్నేగపూచాయ( $ గనుపట్టు జిలుగై న 

సలిలకాపూయనీ నం ౦బు గట్టి 

చం దాత పముతోడ $ సరియెన వె 

బుట్ట ను త్రరవాసశీముగ 

. (పవాొళీతము లైన $ పదియాజువన్నియ 
wl కనకంపు గొడుగు( బౌగీగాలు దొడిగి 

శే, శైవుం డగు బావ్హాణ (బహ్మకీచారి యిచ్చు 
వా స మవలంబనంబుగశే నల నడిచి 
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నియత మాన వతంబుతో $ నృపతి సొచ్చె 

ఇాంతచిత్తు.డై ేవపూశేజూగృవాంబు. 108 

టీ. నృపతి=నలు(డు, నీమంతము=పాపట, ఏర్పడక = స్పష్ట మగునట్లుశా, 

వికరభారంబునళ = కేశపాళమునందు, సుశ్లి న్లబంధంబుగక్ = చక్కగా 

గూడియున్న ముడి లదిగా, శిఖ, అమర్చి = చక్క_చేనీ, పాపటదిద్ది శీశము 

లను జాతుముడీ గా బంధించెననుట. ఊ త్తరదేశ పురాజులకు. బాపటయుండుట 

యాచారము. గశ్నేరుసూచాయల౯్ = గన్నేరువూవుయొక్క_ కాంతివంటి 

కాంతితో, కనుపట్టు ...వస్తంబు-కనుపట్టుజక వమ్బు, ణిలుగ్లోన = సన్నని 

సలిలళా పాయవ స్తంబుక్ =నీర్కా_వి దోవతిని, కట్టి, వం దాతపముతోడకొ= 

వెన్నెలతో, సరియైన=సమానమయిన, నెలిప్టుఫుట్రము= తెల్లని పట్టుఐ త్తు, 

ఆ త్తరవాసముగక్ = పైవస్థము-గా ,ధరించి, (పతొళితములు= బాగుగా దోమ 

బడినవి, ఐన,.. పాగాలు - అయిన పదాతువన్నియ బంగారపు గొడుగులుగల 

పావకోోళ్గను, తొడిగి, శై వుండు=శ్వఛ కండు, ఆయిన (బావ్మాణ (బహ్మచారి= 

ఆయినట్టి (బౌహ్మణవటువు, ఇచ్చువా స్తము, అవలంబనంబుగక = ఊంతగా, 

ఆల్లకొ=మెగా, నడిచి, నియతేమాన ప్రతింబుతోళ్ = సదాచారమయిన మౌన 

(వతముతోంూడి;, శాంత చిత్తుడయి=వికార రహితమగు మనస్సుగల వారా, 
బేవపూజాగ్భవాంబుక్ = దేవునికి పూజనే యుదగినయింటిని, చొచ్చెక౯్ =(పవే 

శించెను. 

తౌ. నలు(డు దేపపూజాగృవాంబు సౌమృనప్పుడు, పాపటగల్లిన కేశ పాక 

ము ముడీఇా నమర్చంబ డేను. గ న్నేరుపువ్పువంటి నీర్కా విదోవతి ధరించెను. 

వెన్నెలప లె. దెల్లనిపట్టుప స్తోయుకు బైనిధరించెకు. బంగారపు గొడుగుపావ 

శోళ్లుదా ల్బె. శివభ క్తుండును బావాణుడుకునగు (బవచాకియిచ్చిన చేతి 

నూ6త7ాం జేకొచెను. మొన(పత మపలంబిం చెను. 

అవ. నలుండొనరించు దేవపూజూవి ధానమును వర్ణించుచు, మొదట శ్చివపూజను 

గూర్చి చెప్పుచున్నాాండు. శ 
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సీ, అభినవాజ్యనమేధి శ కాఖండదీపంబు 
పువ్నమండపికావి.] భూషీతం౦బు 

ననవద్య బవాని వేశద్య సమన్వితంబును 

వివిధచ్నితనువ స్త్ర $ విలసితంబు 

నఖిలతీర్ధాం బు పూ] రార పాాతంబును 

సలధాతరత్న్నేపీ $ కరణచితము 
శన్గికాంతకుటిను $ మెకంటమినమును 

లు వాల్ట్ లు 

జందన(సక్కుతా $ శత యుతంబు 

నయిన య ట్రేవపూజాగ్భ శీవాంబు నందు 

భద్రవీఠాసనన్లు: డై జె 1 పరమనియతి 
నాగమోా క్షకీపశారంబు శ ననుసరించి 

శంభులింగంబు( బూజించె శే జనవిభుండు. 104 

టీ. అభీ... దీపంబు-అఖివవ=[కొ త్రదయిన, ఆజ్య= నేతితో, సమేధిర = 

పర్జింభంటంన అనలా. (బజ్వలింపంజేయ'ం బడిన, అఖండ దీపంబు = సర్వకా 

లములందును వెలుంగుచుండెడి దీపముగలదియు, ఫువ్చు...షితంబు = పువ్వు 

లచేనయిన చిన్నమండపముచే (బకాశీంచుచున్న దియు, అనపద్య ., * సమ 

న్నితేంబును అనవద్య = తక్కువ కాని బహు= నానావిధ ములగు, నై వేద్య 

ఎని వేద నార్థముసీద్ధ ముచేసీన పదార్థములతో, సమన్వితంబు=కూడినదియున్కు 

వివిధ ...విలసతేంబు - వివిధజ=పలువిధములగు, చిత = చితవర్షములుగల, 

సువ స్త్రజమంచివ స్త్ర ముల చే, విలసితంబు= (ప్రకాశించుచున్న దియు, అఖిల 

.. ప్మాతంబును - అఖిల = సమ _స్పమెన, తీర్థ అ ఫుణ్యనదులవలన( జే(బడిన, 

అలు సకస ఫ్ పూర్ణ =నిండీన, ఆక భృగపాగ్రరిబును= =పూజాపా(కలుగలదియు, 

కొల... చయయు - కలధౌెతజ= కపుప రళ్న = రత్నమయములును 

నగు, ఉపకరణచ మను పూజా సాధనములు గలదియు, శళి ++ కుట్టమితంబును- 

శకిశాంఠ =చం ద కాంతరర్నే ములయొక , కుట్టిదుక్షై= కట్టన ఫు శేీలయందలి, 
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కుట్టమితము=(పతిఫలించిన శర్చశార చేస్తా విశేషములుగలదియు, చందన... 

యుతంబు - చందన = మంచిగందముతోను, (సక్ = పూలదండలతోను, 
కుళ = వర్భలతోను, అక్షత=అక్షతలతోను, యుతంబు=కూడినది, ఆయిన... 

నందుక్ = అయినట్టి యాదేపపూజూ గృవాములో, భదపీశాసనను(డై ణు 

మంగళ[పదమగు వాసనమందు గూర్చ్నున్న వాయె, పరమనియతిక్ = 

నిశ్చలమగు నిష్టతో, ఆగవెళా క్మపకారంయబు = శాసో9 కృ(పకారమును, 

అనుసరించి జనవిభుండుజనలు(డు, శంభులింగంబుకళ ", పూజించెక్ , నానా 

విధపూజూ.దవ్యములుగల పూజాగృవామున మంగళ (పదమగు నాసనమునం 

గూర్చుండి నలుండు ని నియమముతో శంక రు౯( బూజించెన9 భావము. 

చే, పసి(డిగతూరపుప్పంబు శ ఫాలనయను 

పాననటంబుచె (జెటి * ఏ రివుండు 
బట  ౭_ ట థి 

విశ్వపతి కాత్మే సర్మగామ $ విడయలబ్ద 

వుదన కావాళముగ(దాని $ మది దలంచఛె. 105 

టీ. పాం కు = నలరాజు, పశండిధగూర ఫపుస్పంబు = బంగారముతో. 

చేనినయుమై త్తవువ్వును ఫాలనయను పానవట్రంబ్నువె లొ = శంకరునియొక్క 

పడు వీంటపైం, పె పెట్టి, విశ్వపతికిక = శివునకు, అత్త .. ముగక్ 

ఆగ సంగోమ విను ఇ లేన యుద్ద విజయమునందు, లబ = పొంద 

బడిన, మన కావాళీ ముగక్ =మనభుని కావాళమనెడి వాద్యవి కేవ ముగా, 

దానిక్ = ఆపున్నమయునుు మదిక్ , తలం చెను, లోకములో దనఐలెం బర్మాకొమా 

దిగుణములతో నొప్పు శ్యతువుని జయించి వానిపలన నాయుధాదులను బలా 

శ్కారము”గా న్వీకరించి రాజభటుండు తినరి"జున కర్పించుట (ప్రవిద్ధము. 
(పస్తుతీమున నలుండు నిరుపమాన సౌందర్యవ తుడు. మకోయు శివునకు భ కం 

ను. సౌందర్యవంతుండని (పనీద్ధిచెందు మన్న నితో స్పర్థ వహించినవాండం. 
మవ్శభు6 డదిపఆకే శివునకు విరోధియె యున్నాండు. ఇప్పుడు నలునకుగూడ 

విరోధియయ్యెను. నలుండు, తనకును, తన్గప్రభువయిన శీవునకును శ త్రువయిత 

మనథునిజయించి యజమానపణిచి బలాత్మ-_రించి యతేని వాద్య వి శేషనుణ 
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శావాళరును దీసికొని తన్మపభువున కర్చించినట్లుణా నాపున్నమును దలంభె 

నని యుత్వేకీం చె. “ఇందు. పెట్టన్”' అనెడి తుమున్నర్థ పాఠ ముమూల మున 

కనుకూలపడ మి చే విడిచిపెట్టంబ కియె. నలుండే యాఫువ్వు నర్పించి యట్లుతీలం 

చెనని చెప్పవలయు. అట్లయినప్పుడే యీసద్యము నలుండు నిరుపమాన సౌందర్య 

వంతుడన్న యర్థమునిచ్చును. అలం. ఉ తేక. 

అవ ఈకీసమున శివుని నానావిధ నామములకు6 గొం చెయి వర్గ సావృశ్యము 

గల పూలతో. బూజించుచున్నట్లు వెంచుచున్నాండు. 

స! ఖటార్టంగ పాణి. జెంశీగల్వపువ్పుంబుల 

ఖాలలోచను విల్వ $ పల్లవముల 

నాగేం[దశకేయూరు $ నాగ కేసరముల 

చా లేందుకోటీగు. + చాటలముల( 

గునువముకోదండారి 4 గుండ ఎక్టనములం 

గాంచనొచలవాపుః $ గా-చనము* 

నంబి కాహృద యెశు 4 నసిశాంబుజం౦బుల 

ద యోధ్వర ధ్వంసి శ దవమునకముల. 

తే. బొండుమల్లియ విరిదండ $ ఖండపరశు 

నఖిల సురసార్వభౌము దూర ర్వాంకుకముల 

బంతి (శీవత్సలాంఛన $ (పాణబంధు 

శివుని 'దేముతిబంతి. బూీజించె సలుండు. 106 

టీ. నలుడు, ఖట్వాంగపాణిళ = మండపుంగోడు పాణియందు. గలళివుని, 

చెంగల్వప్రుహ్పంబులక జ్జ ( గలువపూల చేతన్వుమం దపునోడుతూండుగ లఫువ్వు 

వ లెనుండును. ఇస్లే మింద నందందు తెలియునది, బిల్వపల్లవములక్ =మా రేడు 

దళములచేత, ఫాలలోచనుక్ =నుదుటం గన్ను గలవానిని నాగశోసరములక్ ఇ 

నాగ శేసరఫున్న్సయుల చేత, నాగం దశేయూరు్ = సర్పరాజగు నవంతుండే 

శ చాహుప్రరిగాగలవానిని, పాటలములక్ = కలుగొట్టు పువ్వుల చేత, బాలేందు 



ప-107.] అష్టమాళ్యాసము, | 1017 

ళోటీరుక =చాలచందుడు కిరీట కమునందుగలవానిని, గండవర్గనములక్ = 

గుండవర్థ నముల నెడీ పూవులతో, కుసుమకోదండార్ = పూవి ల్తునకు శతువగు 

వానిని, స బం ఈమె శ్రపువ్వులశచే, కాం జనంలో =బంగారు 

శొండవిల్లుగాంగలవాని ని అసి తౌంబుజంబుల" జు నల్ల (గలువపూవులతో, అంది 

శావ్యాదయేశుక్ = పార్వ తీవల్లభుని, దమగక ములకొ= దపవములనెడిపూలతో, 

దకుధ్వరధ్వంనిక్ = =దతృనియస్ఞ ముపాడు చేకినవానినిి, ఖండపరొశుక, బొం 

డుమల్లియవిరిదండక = వెళు ల్లెపూవులళ ( గూర్చిన సుహప్పమాలిక చేతను? 

దూర్నాంకరములః. జ=గలోక చిగుళ్ల చేతను, ఆభిలసుర నార్యభౌావుక్ = సకలదేన 

తలకును జ్యకవ ర్లి యగువానినిి బంతిక = పూవుబంతి చే, ఏవక్సలాంభన 

పాంణబంధుక్ =విష్ణువునకువచ్చినచుట్ట్రదుగువానిని, చేమంతిబంతిక' = చేమంతి 

ఖు. బంతి చేతను, శివృుష, ఫూజించెక్ . 

ఉం డగ్గణు మేదనీపరివృశీఢ[ పవ ను నువర్శ పా తిలక్ 

బుగ్గన దివ్యసౌరభ విభాతి 'యెలక్పగ సాత్క_గ” చం బెం 

ప గ్గలమెనభ క్ని మహిళ పాక్షుకజస్త్రస రేణు .మ్మళ 
ద్దుగ్గులు ధభూపభూమములు శ గోముల తారక రాజమాాలికిన్. 

టీ, మేదినీపఓవృథప్రపరుండు= రాజ్య శేస్టుండయిన నలుడు కోకు తారక 

రాజమౌళికీక ='బాలచం[దున శిరంబుశC దాల్చివశంకరుకకు,దగ్గఆక =సమిప 

మునందు, సుపర్ణ పాతల౯ =బంగారపు ప శ్లిరయులందుండి, బుగ్చనల్ = వేగము 

గా దిన్యసారభ విభూతి = కేస్టమైనపరిమళ సంపద, ఎలర్బక = వ్యాపించునట్లు ' 

“గా పెంపు, అసలమైరభ కి య అక్యధికమ మున భ కివి శేషమముచే, మహీ సా 

**భూమములక" _ మహీ పాక్ష =" సాకీ యను గుగ్గులు సంబంధియగప, రజః = 

పరాగముయొక్క, (తసరలేణు మె చిన్ననలుసులతో, మిళిత్ = కూడియున్న, 

గుగ్గులుభూపధూమములక్ ఆగుగులుసంబంధియగు భూపష్మదవ్యముయొక్క_ పొగల 

చేత, సాక్కరిం చె౯= గౌరవించెను. గుగ్గులు భూపపరిమళముల నతిభ క్లితో 

నిచ్చెనని తాత్పర్యము. సత్కరించె ననెడి పాఠము. దీంకంకు సాధుకరమని 
తోంచెడిని. 
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తా. సలుండతిభ క్రియు కుండే శివునిసమిపించి పరిమళ ములు వెడలునట్లుగా 

బం-గారుప శ్లెరయులో, ధూపమునిచ్చి యతోని సత్క_రించేనుం 

శే. నరసధూపార్గమై కామ శ శరములందు. 

బురములందును బొగసూవె + భూనరుండు 

మదనసంహోరుండును, బురశేమగ్దనుండు 

నయిన చేవర కామోద శ నూావహీల్ల. 108 

టీ. భూవరుండు = నలుడు, మదనసంహారు(డును = కామునిదహించిన 

వాండు, పురమక్షనుండు=; తిపురయులను దహీంచినవా(డు, అయినజేవరకుక్ = 

అయినట్టైశంకరునకు, మోనవముజసంలేసము, ఆనీ గాల్లక =కలుగునట్లు గా, సరస 

ధూపార్గమై=మకోహారమగు IN 

ములందును (కర్చూరమందును) ఫుగములందును=(తిఫురములందునుు పొగనూ 

పె౯ = పొగనుగల్లించె చను. కామళేర యులను పురయులనః దహించెను. శంకరుడు 

పత బురవారుండును గనుక దత్నీజాతీయయులగు పను లొనరిం 

చిన నతేనికి సంతస సముగల్లు ననియు నత ఇయనుగవాము సంపాదించుకొనవచ్చునని 

యుునల రాజా, కామళశరములను, బుకములను దహిం చెననని యగము. శంక రు 

డు మోవానమగెడి కాముని బొణ మును గామునిC ల దహీించెనని 

పురాణ ప్రసిద్ధి కిది. ధూపార్థ మై కామశరాది దవానమేమి? యనగా, కామశరమ 

న, గరూర మనియు, పురయు అనగా గుసలు వనియు నే పార్థయు. 

నలుడు శంకరునికి భూపాదులతో బూజస ల్పెనని 'ఫలిశార్థము. 

నీ, పద్యాసనన్గుడై 4 ఛావించె మానస 

క మలక రిక యందు. ఫే గాలకంళుం 

బంచాన్యు.మోల జశేపిం చెం బంచ(బవ్లా 

పంవాతురంబుల * బరమనియతి 

భ త్యభోజ్యాదిక § బవాంపదార్థంబుల 

నసమాతయునకు నుపశేహోరమి చ్చె 
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రాజ జే వా పచా$ర( పకారంబుల 
నతిభ క్రింగొలిచె రాశీజ్యా వాళి 

తే. మంత్రపువ్పంబు(బెక్టై మీన థవిరోధి 
మూూర్గ భాగమునందు సీమా దవెంసంగ 

నవనిసంస్పృష్టనక లాంగుం శ డగుచు (మొక్కి 

నిఖలలోకై కభ రకు * నిషథరాజు. 109 

టీ. నిషధరాజాు, పద్దాసనష్ఞుం డై=పద్భ మడి యాసనము నవలంబిం చినవా6 

డయి, కుడియెడమ పాదములను నూరు మూలములందు. జేర్చి కూర్ఫుండినచో 

బద్యాసనమందురు. అట్టు గా6 గూర్చుండి, మౌనసకమలకర్థి క*యందుక =నమునః 

పద్మముయొక్కు కర్టికయందు, కాలకంగుక =నల్ల లి కంఠ ముగల యీోశ రుని, 

భావిం చెక్ = స్మరిం చెను. వద సను శంక రు? దన వృచయక మల కర్ణిక 

యనెడి సింహాసంంబున నిల్చి ధ్యానించె నని రు మ పంచాస్యు_మోలక్ = 

అయిదు ముఖమఘులుగల్లిన శివునియెదుట, పంచ బహ పం వాత్నర ంబులక =పంచ 

(బన్తాస్వరూపమును సూచించు, “ నమళ్ళివాయ *”” యను నెదక్షరముల చే 

తిను పరమనియతిక =దృఢనియమముళో, జవీంచెను. పంచాశ్నరీమంత్రయును 

జపించెననుట. శంకరునకు, సదో్యోజూతిము, వామదేపము, అఘోరము, తత్వేరు 

మకు, ఈశానము అనెడి యైదుముఖయలుగ లవని తెలియనగు, అఆసమాతృఏన 

కక్ =మూడు నేత్రములుగల యీశ్వరుశకు, భక్ష్య ...పదార్థింబులక్. = భక్ష్య 

ము, భోణ్యము, చోవ్యము, మొవలగు తినుబండములను, ఈపహోరము._ 

ఇచ్చె౯ = శానుకలిచ్చె, రాజూర్ధమౌాళ౯- ర చందఖండము క్రకిటమందుXల 

యిీళశ్వరుని, రాజ. ..బులక్--రాజ ౫ రాజోపచారములచేతనుు దేవోపచార 

ములక" = దేవోపచారముల చేతను, ఆతిభ $౯ ఇనొప్పఛ కితో, కొలిచె = 
'శీవించెను. మన్యథవిరోధి..,నందు[ = కాముకుని శత్రువయిన యీళశ్వరుని 
మొక్క, శిరంబునందు, సమ్మోదము ఇ సంతసము ఎసంగక ఇఒప్పునట్లుగా, 

మం(రపున్సంబుక = మంతసహితముగు పున్నుమును, చపల = ఈంచెను. 
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నిఖిల...భ రకుక్ =సమ సలోకములకును (బధాననాయకుండయిన శంక రునకు, 
అంతో ఆలీ 

అవని...లాంగుడు ఆవని = భూమియందు, సంస్ప ఎప్ జు స్ప ఎశింపయబడిన, 

సకలాంగుండు= ఆవయవములుగలవాండు, ఆగుచు్, (చెంక్కెక్ . 

తా. నలరాజు పద్దాసనానీకుండై యధికభ క్రిశో వృావయకమళమందు 
శివుని స్మరించెను. మిక్కిలి నియమముగల వాడై దక్షీణామూ ర్తి రూపు(డగు 

శివం | మోలం బంచాక్షరీమంతేమును జపీంఛెను. భక్ష్యుములు, భోజ్య ములు 

మొదలగు పదార్థములను శానుక ౫ా నిశ్చెను, సకలమగు రాబోపచారములను 

జేసెను. మంతఫువ్చు మిచ్చెను. మిని సకలాంగములును దాంకునటు శా నమ వ వ స 
స్క_రం చెను. 

వ. అనంతరంబ పర మపురుషునిం బుకుషో త్తము నారాధింప నద్దే 
వుని సన్ని ధికి వచ్చి. 110 

నీ, కీలుకొప్పునం బై (డి + శగేదంగి జేకులు 

నొనలు గానంగరాం శే గుదురుపజిచి 

క ర్గపాశీంబుల( శ గలధాతమయపాండు 

పుండరీక వతంసశేములు ధరించి 

భావా మధ్యంబున శ బవడంపు( జివుళుల, 

పచ్చలందోమా లె శ యచ్చుపజిచి 

చరణ వీకంబుల శే గరుడాంక మణిఖండ 

తులసీదళంబులు 1 నెలవు కొలిపి 

తే, పురు షసూ కృనిపాఠంబు శ పరిచయించి 

పావనాష్లాక్షర మం(త్ర శ పకన దగిలి 

పాంచ ర్మాతోదిత (కీయా 1 పథ నందం 
నలిననాభు సమాళాధశనంబు సే 111 

టీ, కీలుకొప్పునక్ =ఖంధీంప ATS పెండి గదంగి కేకులు = 

భబంగారమునంటీ చాయగల మొగలిపువ్వు దళములను, లేళ్ల బంశారుతోం కేసి; 



ప-111.) అష్టమా శ్వాసము. 1021 

మొగలి రేకులను, కొనలు, గానంగరాకొ = కన(బడునట్లుగా కుదురుపతీచి= 

చక్క. (చేని, క ర్తపాశంబులక్ ఆ పాశముసంటి కర్గ ములందు, కల... ములు--- 

కలధౌత =రజతమయములయిన, పాండు = తెల్లని, పుండరీక పతం సములు= తెల్ల 6 

దామరఫపువ్వుల నెడి, భూమణములను, ధరించి, ఆలంకరించి, చాహుమధ్యం 

బునక్ =పక్షస్థలమినందు, పవిడంపు...మాలె = పవడపుచగుళ్ల యొక స యు, 

మరకతములయొకయు, దండను, అచ్చుపజిచి= అర్చించి, చరణ పీఠమ్లులక్ = 

పాదపీఠములంద్కు గరుడ ... బులు--గరుడాంకమణి = ౫ రుడపళ్చలయొక్క_, 

ఖండ జతునుక లనెడి, తులనీ దళ ంబులు=తులసీద ళీ ములను, నెలవుకొలిపి=స్థావించి, 

ఫురువనసూ క్రనిపాకంబు= పురువసూ క్తమనెడి మంత్ ములను జదువుట, పరిద 

యించి= చేని, ' పావన... పఠశక్ -- పావన=జపాపహరమయివ, అహ్లాక్షరీమం(త= 

క ఓన్న మోనారాయణాయ ”” యను మంతీముయొక్క_, వరఠివక్ =పించుట 

యందు, తగిలి= ఆస క్రికలవాం రై, పాంచర్మాతో...నందుక్ - పాంచర్మాత= 

పొంచర్శాతమనెడి ౦థమునందు, వై స్లవపూజా సంప్రదాయ సూచక మగు 

(గంథమునందనట. ఉదిత = చెప్పంబడి, కియా = పనులయొక్క_, పథమ నం 

దు౯ =రీతిచే, నలిననాభుక ఆపద్మము నాభియందు(గలవానిని- నారాయణుని: 

ననుట. సమారాధనంబు, చేసాక = ఆరాధించెము. 

తౌ. నలుడు భకియుతుండై నారాయణుని సమిపీంచి *ీశళ పాశము 

నందు బంగారు మొగలిెటేకులను దులీమెను. వెవులందు వెండితో. జేశిన 

శామరపఫూవును భూషణముగశానుం చెను. వక్షఃస్థలమునందు, గరుడపచ్చలతోను 

బపడ పుం జివుళ్ల తోను జేర్చినదండను ెలకొ లెను. పాదవవాలమునందు మరకత 
మణిఖండములతోం జేసిన తులనీదళముల నర్చింయె. పురునషనూ క్షమును జదువుచుం 
బూజగావించెను. పాపవారమగు జారాయణ మం(తేమును జవీంచె. పాంచ 

రాతమందు జెప్పంబడువిధమున చాళాధిం చెను. 

గురుతర కా స్తుభాఖ్యమణి $ కంట్టిమ మైన రథాంగ పాణి పే 

రురమున6 బూన్పె నొక్క_యసిశీతోత్సలనోాలిక మట్పచావళీ 
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గరుదనిలాన తారమున  గంపము నొండెడి జేకు లిందిరా 

తరళకటాకు వీకుణవిశీథధా వికటాయితే మభ్యసింప(గన్. 112 

టీ. గురు... మయు- గురుతర జ మిక్కిలి గొప్పకైన, లేక, నిష్ణువు నాభరణ 

మనుట చే మిక్కిలి పూజ్యమైన, కౌస్తుభాఖ్య=కాస్తుభను నెడి, మణికుట్టిమరు= 
రతనంఫు కట్టనపు నేల, విన .. .రమునక = అయినట్టి సారాయణునియొక్క_, 

విశాలమయిన పక్ష స్థలమునందు, షట్... తారమునక్ --షట్స దావళీ=తు మెద 

సమూవాములమొక్క, గరుత్ ఆ దక్క_లయొక్కు, అనిల = గాలియొక్కు, 

అఆవతారమునక్ = (పసారముచే, కంప ముజచాంచల్యము, ఒం దెడి"టకులు= 

పౌందుచున్న కలువటీటలు, ఇందిరా...కటాయితయుఇందిరా = లక్ష్మీ దేవి 

యొక్క, తరళ = చంచలమైన, కటాక్న్షవీక్ష్షణ ఇ కడకంటి చూఫులయొక్క, 

'విధా=రీతి యొక్క, వికటాయితము = విలాసమును, అభ్యసీంపంగక్ ఆ నేరు న్ 

నట్టుగా, ఒక్క ...మౌలికక్ = ఒకనల్లగలువల దండను, పూచ్చెల = అమ 

చర్చను. విష్ణువు పక్షమెడి విశాలసమ్మపదేశము. అందున్న కౌస్తుభము రత్న 

మయమగు చిలక ట్టువలి నుండోను, అద్దానియందు నలుడు నల్లంగలువలదండ 

నుంచెను. ఆ దండంగల పువ్వు లింకను మకరందమును (సవించుచుండుటచేం 
తుమెదలుపచ్చి యొగురుచు (వాలుచు మకరందపానము చేయుచుండెను. అ'ట్లె 

గురునప్పుడు వానిెఅక్కల గాలి చే గలుపపేకులు చలింపజొాచ్చెను. అట్లు 

చలించుచున్న "మేకులు, సర్వదా వారిపక్ష స్థల మును మందిరముగా జేశికొన్న 

లక్షీ దేవియొక్క, చంచల ములయిన కడకరేటిచూపులను నభ్యనీించుచున్నట్లుం 

డెను. ఈచెప్పుట కలువ టకులకం మేను లక్ష్మీ కన్ను లెక్కుప విలాసములు 

కలపని తెలియసచ్చుచున్నవి. నలు డుర్చలమాలికను నారెయణుని మెడలో 

చై చెనని శక్ కర్తకు? అలం. ఉ లేక. 

శ, అలనాటి కాళియోరగ 

వలనంబులు దలంపకు న్ని $ వనమాలి నుది౯ 

నలద త్తే త విక చవిచికల 

కలికాడుండుభ కదంబ క ఘటి కాంగకుం డె 118 
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టీ, వననమాలి=పనమాలకలవాండు. శా రాయంి(డనుటం నిల... గకుంరై-నలజ 

నలునిచే, ద త్త=ఈయంబడిన్క వికదజకొంచెము వికనీంచిను విచికల కలిశా 

డుండుభ = రెండు తేలలుగల పాొముపలెనున్న మళ్లి మొగ్గల దండలయొక్క, 

కదంబజసమూవాము చేత, ఘటిత =కూర్చ(బడిన, అంగకు డై జఅపయవములుగల 
వాడై, అల ...వలంంబులు--ఆలన్తాంటి =పూర్వకాలమందలి, కాలియోరగ = 

కాళియు(డనెడి సర్పరాజు చుట్టిన, సలనంబులు= వేస్టనములను, తలంపకున్నె = 

తలంపకపోననా? నలరాజు మల్లె మొగ్గల దండలతో వారి యపయవముల( 

జామను. పూర్వము కాళియు(డు కోపావిస్థుం డై కృష్ణుని శరీరమునంతను దన 

కాయముతోం జుట్టివై చను. నలుడు చుట్టిన మల్లికా మాలికల వేస్టనములు, 
'నాసర్పం"జు వేస్తనములపలె నున్నపని భావము. అలం, ఉత్పే్శక్ష. 

క, నరనాథ సమర్సిత మగు 
వీరవాదులడండ యొవ్నె $ వెన్నుని పాదాం 

బుగువాంబున నంగుటమున 

నురలిన యాకాళ గంగ శకుపమానం బె 114 

టీ. నరనాధ సనుర్పితము = నలరాజుచే సమర్పింప(బడినడి, ఆగు విరవా 

మలదండ= అయినట్టి విరజాజిపూలదండ, వెన్నుని పాదాంభో రువాంబునక్్ = 

ప్ణువు పాదకినులమందు, అంగుటమునక = బొట్టన (వేలినుండి, ఊరలిన 

నూకాశగంగకుక్. = (సవించుచున్న గంగానదికి, ఉపమానంబై = సాటియై, 

= ప్పెక్ , నలుడు కృష్ణుని పొదమందర్చించిన విరజాజిపూదండ నతని పాజాం 

ఏస్టంబునుండి _పవహీ*ంచిన గంగానది లె (ప్రకాళించెననిభావము. అలం.ఉపమ. 

5. ఇవ్విధంబున నిషధ జే కాధ్యత్షుండు పుండరీ కాకు నర్చించి 

'పణామంబు చేసి యపస్పరమవురుషు నిట్లని నుతించె. 115 

. జయభూర్భువస్స సన్తి! జగదేక నాయక! 

జయనర్వబేవతా $ సార్వభౌమ ! 

జయపూర్వ గీర్వాణ $ నంవోర కారణ | 
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జయకువీ, నిహిత విశ్వ పపంచ! 

జయజవ్నాకన్య కా $ జనక పాదాంభోజ ! 

జయకోనులాంబుద 4 శ్యామలాంగ! 

జయ వైజయంతి కా $ (సక్పృభాలంకార | 

జయ పుండరీక విశ శాలనశాన! 

కే. జయశత (క్రతుముఖ మరుశీచ్చ| కి వాళ 

కనక కోటీరిచారు సంఘుటితి నూత్న 

రత్న నీరాజన (కయా 4 రాజనూన 

చరణ వీ -ంతికోద్రేశ! $ జయర మేళ | 116 

టీ, భూర్ . +. నాయక--భూర్చ్భువస్వర్ణోక ములకు ముఖ్యాధిపతివయిన యో 

వాసుదేవా? ? జయ= సర్బోత్కృష్టు(డ వై వ ర్హింపుమా ! ఇళ్లే జయ యను పద 

మునకు ముందు ముందర్భ మును (గ్రహింపవలయు, సర్యదేపతా...భౌమ=సము స్త 

జేవతలగః జక్రవ ర్తివంటివాండా ! పూర్వ...రణ - పూర్వగీరా ణ=రాశ్ననుల 

యొక్క) సంహార = చంపుటకు, కారణ - యే+గుభూాతమయిన వాండా ! 
కుక్షీ,..పఫంచ - కుక్షీ = గర్భమందు, నిహితీ=ఉంబంబ. % (పపంచ=లోక ముగల 

వాండా, జహ్ను... భోజ - జహ్నుుకన్య కా=గంగానదికిి జనక = కారణమైన, 

నాదాంభోజ= పాదపద్శ ములుగలవాండా, ఫూగ(ము భగీరథుడు గంగను గొని 

వచ్చునప్పుడు మార్గమధ్యమున య 'మొనరించుచున్న జహ్నుపనెడి ముని: 

యాగ వాటికను ముంచి గంగానది పాజంచుండ(౫ా ముని కోవీంచి | తా వెననియం 

భగీరథ (ప్రార్థన బేం గర్జ్మకువారంబునుండి విడి చెశనియు జహ్నువువలనం గల్లినది 

శాన జాన్నా వియనియు జహ్నుక న్యకయనియు గంగకు నామములు గ శ్ద్నని 

యుం బురాణ ప్రసిద్ధము, కోమ ... లాంగ =నూతన మేఘమువ లె నల్లనిజేవామగల 

వాండా! వెజ...కౌర = వై జయంతి యనెడి వనమాలయే యలంకారముగాం 

గలవాడా, ఫుండ...నయన= తెల్ల దామరవంటి నేతములుగలవాండా, శత ,.. 

బేశ...ళర(కతునుఖ ఇఇ 0(దుండు వెందలయిన, మరుత్, దేవరలయొక్క.., 
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చక్రవాళీ = సమూవా ముమొక హ్ కనకళోటీరజ బంగారుకరీటమలందు, సంభుటి 

త =కూర్పంబడిన, నూత్నరత్న= (కొ త్తరత్నములనెడి, నీరాజన ఆంతియొక్క, 

(క్రియా=ఇచ్చుట యనెడి కార్యముచే, రాజమానజ(ప్రకాళించు,ు చరణపీఠ= 
పాదపీఠ ముయొక్క-, అంతిక-.ఉ డ్లేశా = సమిపభూమిగలవాండా, రమేశా, 

క, భవదీయములగు మహిమము 

లవాజ్మినన గోచరంబు శ లంభోరువానం 

భవ భవుల కనిన శక్యం 

బవునే? మావంటివారి $ కచ్యుత! పొగడన్, 117 

టీ, అచ్యుత్ = నాశములేని యోయిీిళశ్వరా, భవదీయ ము లు=నీ సంబంధులు, 

అగుమహిమ ములు =ఆయినట్టి (పభాషములు, ఆంభో .. .వులక క __అంభోరువాసం 

భప=పద్మమందు.బుక్షినవాండగు (బవ్మకును, భ ప= శివునకును అవాజు నసగోచరం 

బులు= వాక్కు నకును మనస్సునకును గోచరింపనివి, అనినకొ = అని వెప్పపలసి 
వచ్చినప్పుడు, మావంటివారికిక , పొగడక్ ఇనుతించు టక్షు, శక్యంబు, అవు నే= 
తరమగునా? ఓ నారాయణా! (బహ్మశంకరులే నీమహిమలను ెలినికాన లేక 

పోవుటయేకాక మన మం దూహీంప్ననైన నళ కలని చెప్పవలనినప్పుడు మావంటి 

వారు పొగడంలగలుగుదురా ? 

శా, ఓదా మోదర! యిందిరాయుకతి విశద్యుశ్రీఖతో నూత్న పిం 
ఛాదామ] తిద కేంద కార్ము కముతో 1 సవ్యుక్క ్ రపావృష్టితో 

నీచేవాం బను మేచకాంబుదము మశ న్నే తద్వయీిచాత కా 
హోదంబుం బొనరించు(గాకఛ న తాశపాటోపముం. బొపుచున్, 

టీ. ఓచామోదరా ! ఇంది... ఖతోళ౯ - ఇందిరాయంవతి = లక్షీ దేనియ నెడీ, 

విద్యుల్లేఖతో౯ = మెలపుందీ వెతోనుు నూత్న ...కముతోళ్ - నూత్న [కొత్త 
దయిన, పింఛా దొమ= నెమలిపురదండయ నెడి, "త్రిదశేం ద కారుకమతోక = 
ఇంద్రధనుస్సుతోను, సమ్యక్కృ పావృష్టితో౯- = అధికమగు దయయనెడి 
పర్ణ ముతోనుు వెలయుచున్న, నీబేవాంబను మేచకాంబుదము = నీళరీరమ'నెడి ' 

665 
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నల్లని మేఘము భవతౌ...ముక్ = సంసార తాపాతి శయమును, పాపుచుక్ = 

తొలంగించుచు, మన్నేత. +. దంబుక్ = నా నేతములనిడి చాతకపక్షీ ద్వయ 

మున కొనందంబును, ఒనరించుకొ, కాక= చేయుగాక, మేఘము బాతేకము 

లకు (గీ మృ్మతాపము తొలగించి యానందము గల్లించునట్లు నీ కమనీయ దేవాము 

సంసార తాపమును దొలంగించి సుఖము గర్జించులాక అని భావము. 

అవ. విష్ణువు దశావతారములను పరి ర్థించుచు నందు మొదట ముతా ఖ్ట్వలౌ 

రమును వరి 9 ంచుచుచ్నా డు. 

కే. కపట మత్స గంబవై నీవు $ కడలి నడుమ 
బుచ్చ మల్లార్ప నెగసిన $ భూరిజలము 

మింట గడుం దెల్లనై పాజు శ చుంటంజూచి 

య'  ఛనదియంచు వర్ణి ౦చె శే నఖల జగము, 119 

టీ. ఓజేవ! నీవు, కపటమర్స్యంబవై = =మ త్స్య్యావ తారమును చాల్చినవాం 

డవై, కడలినడుమక - = సముద్రమధ్యమందు, పుచ్చము=తో క, అల్లార్పక్ = 
కా. ఎగసిన భూరిజలముజ మింది కెగసిన విస్తారమయిననీరు, మింటక = 

ఆకసమునందు, కడుE =మిక్కి-లి, తెల్లనై = తెల్ల(దనముకల దై, పాజఅంచుక్ , 

ఉంటక౯ = (పవహించుటను, చూచి, అఖిలజగము=(ప్రపందమంత యు, ఆభ 

నది=ఆ కాశ గంగ, అంచుక్ ,పర్టిం చెక్ = పొగ డెశు. నీతోంకవలన నెగసీనజల మే 

గంగానదికాని వేటొండుకాదని ఫలి తార్థము. 

తా. ఓ నారాయణా! నీవు మత్సా్యవతారముదాల్సి సమ్మ దమధ్యమున 

సర్షిల్లుదు నీతో(క నాడించితి వి. దానంజేసి నీ రాకసమున కెగనీ తెల్లCగాం గని 

పీంపంగా లోకులుచూచి యాశాశగంగయని నుతింప చారంభించిరి. అలం. 

ఉత్పేేక్ష. 
కూ రావతార వర నము. 

—-é ణ 

క, గత భువన సర్ష సముదయ 

ధృత భూవలనూంక సదృశ శ దృఢచరమతనూ 
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వితత బనుచ(క చిహ్నము. 

బతేగధ్వజ ! ' కపట కచ్చశీపము నిను గొలున్. 120 

ట్ర్, పతగధ్వజజగరుత్మ్మంతుండు, ధ్వజచివ్నాముగలవాండా! గత... చివ్నా 

ముక్ -గత్ = అతీత మైన, భువన సర్గ =లోక'సృష్టులయె క్క, సముదయ= సమావాము 

నందు, ధృతజధరింపంబడిన, భూవలయ౭భూచ క్ర ములయొక్క_, అంకె =చిన్నా 

ములతో, సదృశ = సమానమయిన, దృఢ = గట్టి దైన, చర మత నూ =పృస్థ భాగమునం 
దు, వితత=స్పస్ట్రమగుచున్న్క,బహు= =అచేకములగ, చక్ర =వలయా కారములగు, 

చివ్నాయుజగు ర్లులుగలది, అగు, కపటకచ్చపముక్ =కూర్తావతౌరము ధరించిన, 
నిను కొలుతుక = నేవింతును. ఓదేవా! నీవు చిరకాలమునుండి (ప్రతిసృష్టి 

యందును భూమండలమును నీ వీంఫపునం దాల్బుటంజేసి దానిరాపిడిచేత వలయా 
కారములగు వీంప్రు మచ్చలు గానవచ్చుచున్న వి. వీంఫు మచ్చలు పడునట్లు (పతి 

యుగమునందును భూమండలము 'దాల్బుచున్న నిన్ను 'నేవింతునని భావము. 

కూర్మ పృష్థ్రమున స్వభావసిద్ధ ముగానుండు నల్లని గుండని మచ్చలను భూమి 

మోచుటచేతం గౌ ననుట చే, ఉ ల్చే)మౌలంకారము, 

అప. నరాహాన తార వర్గ నము. 

తే. చించి వెడలిన తనురుహశ శేణి చేత, 
బద్మజాండంబు కడప పూబంతి. బోలః 

బెరిగియున్న ట్టి కిటిరూపశేధరుని నిన్ను త్ర 

ఖుర చతుష్టయ బిల చతుశళ్ళరధిః గొలుతు. 121 

టీ. చించి=చీల్చికొని వెడలిన... చేతక్. = నిర్లమించి వచ్చుచున్న రోమ 
సమూవాము చేత, పద్మ బాండంటు = (బహాండము, కడప...బంతిక = కడప 

పూవులతో సర్చిన, బంతినిపోలక =పోలునట్లు-గా పెరిగియున్న ట్టి పిల్లి 
యుక్నటి, కిటికూపధ రుని =వరావారూపముదాల్చిన వానిని, ఖుర. , .శరిధిక. 

ఖురచతుప్పయ= నాబ్దు డెక ల చేకేను చేయబడిన, బిల=జగుంటలయిన, చతుళ్ళర 

థి = నాల్దుసం దములు కలవానిని, నిన్నుక్ , కొలుతుక్ = నేవించెదను" 
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నీవు సరావారూపముదాల్చి (బహోండము వీక్కు_టిలునట్లు “పెరుగణగా మి 

క్కి_లి వాడు లయిననీరోమములు (బ్రహోండమును నుచ్చికొని సెకివచ్చెను. 

అప్పుడు (బహ్హాండము నిగిడిన కేసరములు గల్లిన కడప ఫువ్వులబంతివలె 

నుండెనని భానయు, గొప్పది యగుబహాండము బంతినలెనున్న దని వెప్పుటచే 

పరాహరూపము దానికంచుం బెక్కుెట్లు గొప్పదని తెల్లనుగుచున్న ది 

మతియు నతిండు మహాభారము గలవాం డగుటచే  జెక్ళలు దిగంబడు 

టనలన "నేర్పడిన గుంటలందు బళ యకాలజలము నిండగా నది సముద 

ములయ్యెనని యర్థ ము. అతని 'డెక్కలే సమద” మున్నంత (పదేశమును నాన 

రించియుండె ననుటచే, నతని శరీరము మిక్కిలి గొప్పదని తెల్ల మగుచున్నది. 

ఎ. ఆవ. నృసింహావ తారపర్గ నము. 

మ. అతిగంఫీర హిరణ్య దై దై త్యహృదయాశహం కార కూపోదరా 

పతిత స్వోర్ష రచూనునర్హ కలశ 1 (_పత్యుద్ధ బ్రతి (ష(కిమా 

యత పంచాంగుళ లోహాయం[తమగునీశవా న స్తంబువర్శింతును 

ద్ధతక ౦5 ధ్యనికుఒఠితారిహృదయోశత్క_౦కా నృకంఠీం వా. 122 

జ ఊద్ధత,; .కంఠా - ఉద్ధత = అతిశయించిన, కంఠధ్వని=క ౦6 నాడము 

చే, కంఠిత = మొక్కవోవునట్టుచేయంబడిన, అరి=ళ్యతువులయొక్క_, వాస 

యజమనస్సులోని, ఉత్క_ం౦ఠా= వేడుక గలవాడా! అంతవజకు నవలీం విస్గాని 

తుదముట్టింతుమని వేడుక పడుచున్న శ(తువులు నరసింహుని కంఠ చాదము 

విని భయపడి తమయుత్సావామును విడిచిరని భావము. నృకంఠీరవా=ఓ'నార 

సీంహో, ఆతి...యంతేయు.అతీగంఫీర = మిక్కి. లిలో(తయిన, పీరణ్యదై త్య= 

హిరణ్యకశిపు వనెడి రాక్ష సునియొక్క, వృాదయ= మనస్సులోని, అవాంకార = 

గర్వమనెడి, కూప=నూతియొక్క-., ఊదర = గర్భమందు, పతిత=పడినట్టి, 

స్వర్ణరమౌ = సురలోక రాజ్యలక్ష్మీ యనెడి, సువర్ణ కలశే = బంగారపుపా్వాత 

యొక్క, (పక్యుద్ధ ఏతి= వైకిందీయుట యనెడి, [కియా = వ్యాపారమునకు, 

ఆయత = పొడు గన, పంచాంగుళ = అయిదుకొ క్కె_ములు గల, లోవాయం(త 

ముజ ఇనుపయం[త మువంటిది.అనం౫గా నినుపంగాలమువంటిదగు, నీవా స్తంబుక్ = 



ప._128.] అ ప నూశ్వాస ను. 1029 

నీచేతిని, వరి ంతుక్ =కొనియాడుదును. ఇట హిరణ్యశబ్ద ఎ హిరణ్యకశిపువను 

పదమునకు బదులుగా వాడ(బడెను. సత్యఫామాపద ములోని, సత్యపదము చేత 

సత్యభామపీలువం బడు దున్న ట్టు పొరణ్యపదము చేత హీరణ్యక శి పుపదము చెప్పం 

బడుచున్నధని యెజుంగునది. దీనికి *నామైక దేకేనామ్మగవాణ” మృకునడి (పనా 

ణము. హిరణ్యకళిపువృాదయమున నున్నగర్వము లోతయిన కూపమువలెన్ను 

స్వర్షలోకలక్ష్మీ సువర్భ కలశమువలెను, నారసింహుని నోళ్ళతోంహాడిన వాస్త 
యు mm ఎలి 

మినుపశణాలమునలెను నుండెననుట. ఓనారసింహా ! లోంతయిననూతిలో మునిగి 

యున్న బంగారపు కలశమును గాలముపెకి వెడలించినట్లు నీచే హీరణ్యకళిపుని 

శ జ J గాం ఆ 2 గర్వమున యం జ్యుము నుద్ధరింపంబడినదని సక ళా భు, నర 

టు స A అ వ సింహుండు వా(డిగోళ్ళ పారణ్యక శిపుని సదయ మును చీల్చి చంపి స్వర్ష్ 

రాజ్యము దేవతలకి చెనని తాత్పర్యము. 
Ww 

అవ. వామనాపతౌరమును నుతి ౦ంచుచున్నాండు. 

తే, భోగి సవావాస సంబంధశములు భజింతు 

భుననధార హస్తంబునః శ బోయు మనుచు 

ంటమాటల బలిం (బతారీ రించినట్టి 

దంభ వామన! మామన శే సాప ముడుపు, 128 

టి, (నీవు) భోసి...ములు - భోగి = సుఖవంతులతో, సనావాస = కూడి 

యుండుటవలన(గలుగు, సంబంధ ములు = యోగములు, భజింతు=పొందుదువు. 

భువనధారక్ = దానోదక ధారను, హా స్తంబుశక =నా చేతియందు, పోయుముజ 

విడువుము. ఓబలీ! నీవు సాఖ్యనంతులలో. గలసిమెలసీ యుండుటకు నా చేతి 

లో నుదకధారను వదలును. నీవుడానములు చేసి నిఖిలసుఖము లనుభ్ వింపుమని 

భావము. ఇది _పకాళితార్థము. ఇందు “ భోగి భువన)” పదములు శ్లేషించును; 

భోగమనలా, సౌఖ్యమనియు, సర్పకాయనునియు నర్థము. అదికలవాండు 

భోగియనంబడు. అశ్హు “ భువన క్ శబ్దమునకు జలమనియు, లోకమనియు నర్థ 

ము. పని భెప్పీన దాని కంత రార్భ మేమనలగా, ఓబలీ ! నీవు, భోగి... ములు-భో గిజ 
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సర్పములతో, సవావాస = కూడియుండుటయెడి, సంబంధములు = యోగ 
ములను భజింతు = పొందుదువు. భువనధారకొ= ఈోకములపం కినివాస్త 

మునక జనా చేతియందు, పోయుము, నావేతికథీనముగాంబేయుము. ఓబలీ ! 

నీవుదుర్మార్గుండవు కాననీ వేలుచున్నలోక'ముల నాకప్పసించిపాములునివనీం చునట్టి 
పాతౌళ మునకు బొమ్మ, అని యంతరార్హ ము. అనుచు ౨ఆనిపల్కు_చు, శెంట 
మాటలక్ = రడ క. గలమాటలచే, బలి౯ =బలిచక్రప రిని, (ప తారించినట్టి 

+. వామనజమోసపుచ్చిన యోకపటవామనుండా, మామనస్తాపము = మాయొ 

క మనస్పం తాపమును, ఉడుపు=తొ్లంగం(దోయుము, నీభ కుండ నగు నా 
మనోవ్యథ తొలంగింపుమని భావము. 

మ. తజిన్మాకాంత సమ _స్తలోక బలిదై త్యశధ్వంసి యో+బేవ నీ 
యజ కాలుద్ధతి రాహు మండలము బశేహ్య్థాండంబుతో నొ త్త్నం 
గుజుగుజ్జం చెడసందిబిట్టారలు నాశ ఘోరాహీ నీయం( ఘికిక్య్స్ 
గిజుంెవ వైన విధంబునామనములోంశగీలించి నట్లయ్యెడిన్ 2 
టి. ఆకా9ంకసమ స్ట సలోక = ఆక మింప(ంబడిన స మ స్పలోకములు గల 

వాండా, బలి దెత్యధ్వంసి=బలియ నెడి రక్క-సునిం జంవీనవాండా, ఓచేవ= ఓ. 
వాసుదేవా ! తలికా= తళేనస సమయమందు, నీయజి కౌలు = నభోమండలమును. ) 
గొలుచుట కై యె త్తిననీయజ కాలూ, ఉద్ధతిక్ = అతిశయముచే, రాహుమండ 
లముకొ, (బ్రహండముతో, ఒ తినక = గట్టిగానదుమంగా, ఎడసందికా = 
(బహాండమునకును, నీకాలికిని మధ్యముననున్నయవకా శమునందు, గుజుగుజ్ఞం 
చుక జ =గుజణ్టుమనుచు, బెట్టు=గట్టిగా, ఒరలు నాఘోరాహి = ఏడ్చుచున్న 
కూ౦రండయినయాళాహువు, నీయంఘిికి౯ా = = నీపొడమునకు, కిఆు( జెప్పు = . 
కీలు కీలు మనిధ సని'చేయునట్టి చెప్పు, వినవిధంబుక్ = అయినట్టి రీతి, నామనంబు. 
లోకా, కీలించినట్లు = వాత్తుకొనినట్లు, అయ్యెడు. బలియిచ్చిన భూమిని 
గొల్పుటకు జసరాతణుందు (తివి కమావతారమె త్తి తి యాకాశమండలమును 
గొలుచుటకు(గాం దన కాలినిమోంది కెత్తెను, _అప్పుడురాప హుమండలమును[బహ్తోం 
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డకర్పరనుతో. బట్టియదుమంగా, శారాహువు నడుమంజిక్కిపోయి తప్పించు 
కొనళక్రిచాలక గుజ్బుగుజ్బంమనియేడునం బొవ్చెను. అప్పుడు నల్లనయి గుల్తు 

అటి ఇతి ఆ య ఓవ 

"పెట్టుచుం శగాలినాపరింశియున్న యా రాహువు భగవంతునికి సిజ్జు చెప్పువ లె 

నుండేనని కవి యు లే” క్షీంచెను. అలం. ఉత్సేక్ష. 

తే, తిరిగెనట జాంబవంతుండు $ చేవ నీకు 

దె త్యబంధన వేళ (బశేదవీణంబు 

తద్భంమిచ[క్రవలయంబు శ దంభవటుక 

యుచిత బంధనరజ్ఞు వై శే యుండకున్నె. 16 

టీ. దంభవటుకజక పట్ట బవాచారివగు నో వాసుదేవా, దేవన, వైత్యబంధ 

' నవేళక్ =నీవు బలిరాత్ష సుని బంధించుసమయముందు, నీకోల్ , జాంబవంతుండు= 

శ ||| బ్రాకాధిపతి, పద క్షీ ఇంబు, తిరి గెనంట=| పదక్షీణనమసా్యా_ 

రీములు చేసెనంట, తత్ భమోచి కవలయంబు-తేత్ =ఆజాంబపంతు నియొక్క_, 

ఛ 9మిచ కజగుండముగాందిరుగుటయ'ెడి వలయంబు, ఉ చిత బంధ నరజ్ఞులె 

ఇతే గినట్టి బంధించుపాళ మై, ఉండకు న్నె =ఉ ండకపోవునా, వామనుడు బలిని 

' దాళ్ళతో బంధింపలేదు, అయినను గవియట్లు క్పే)క్నించుచున్నా(డు. |తివి క్ర 
| నుండు బలిని బంధించు సమయమున జాంబసంతు (డు భ గ వంతున కి( (బదశ్నీ ణనమ 

| స్క్కారముచేసెనంట. అర.డ్"నర్చిన పద శక్షీణము బలిబంధ నరజ్ఞావై యొప్పుచుం 

{ "డెనని యూహించెను. జూంబవంతు(డు-ఇత6డు (బహ్మసలన సంభవించె. ఇతడు 

భల్లూ కాధిపతియై (తేతాయుగ మున రామునకు బంధు లంకనుజయించుటలో 

గొంతసాయము'చేసీ పీమ్షట జ్వాపరమునందు6 గృహ్షునితోరణంబొనర్చి తుదక 

తని భాగవంతుండని తెలిసికొని నమస్కరించి జాంబపతి యనుకన్యక నిచ్చి "పెండ్లి 

"చేసెను. అలం. ఉత్చే)క్ష, 

తే. మే త్తృబాతికి నీచేయి + కొరణంబు 

ద త యంబున కడియ నిశ దానము య్యె. 
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గారణమునంద విలయంబు శ గార్భమువకు 

ననుట యుచితంబుగాదె రాశమావతార, 126 

టీ. రామావతార = పరళురామాపతారమె త్రినయోభగవం తా ! క్షత్శ గజా 
తీకిక క్ష త్రీ) యవంశ మునకు, నీచేయి=నీబాహుఫ్రు,  కారణంబుజజనకము, 

అనంగా విరాట్పురుషుని చాహువులపలన క్ష త్తిియు లుద్భవిం చిరని వేదము 

లు చెప్పుచున్నవి. (శు! ce బాహూ రాజన్య కృతే ః శ్ అనియున్నది. తగ్గ 

యంబునకుక్ = దానినాశనమునకును, అదియ = ఆభాహువే, నిదానముజ 

శారణము, అయ్యక, కారణమునంద, కార్య మునకుక్ = ఫుట్రినప దార్భ మునకు, 

వింయంబు=నాళశేనము అనుట. ఉచీతంబు, కాదెజయు కృముకదా? కీదేవా! 

త త్రి)యడాతి నీఛచాహువులపలన జన్మించఛ్చిరది. కిక తెగటారి 

నది, కా ర్యవీర్యాదిక్ష త్తి యులు హారకులయి ధరోల్ల ంఘనంబుచేసి లోకము 

లబాధిందుచుండంగాం బరమపురుషుండపగు నీవు పరశు రామునియం దావేశించి 

క్ష త్తి యుల నిరువదియొక్ళు_మాటు జయించి నాశనమును బొందించితి వి. 

కార్య ఘయుకారణ మునలయ మొందుననుటకు,' “అద్భ్యోస్నిర ఏ9) వాణంక్ష మ్ 

నోలోవాముత్థితం | ఏషాం సర్వ(తగం తేజః స్వాసుయోనిషుళామ్యుతి. స 

భాంతిపననము (ప్రమాణము. అలం. అర లలన లాం 

అన. దశరథ రామాన తౌరమును నుతించుచున్నా (డు. 

సీ తనుసృజించిన విధాశతకు బూర రాముండు 

లీలాభ్యసన వాస్త $ లేఖనముగం 
దనవిశ్వభావణ $ త్వముతోడ ఖరదూవ. 

ఇచ్చి దా కేళి యశన్వయము నొందం 

దన్నుంజింతించు ప వేదులు రావ 

రాకా నీక హృాన్నో హా త మోాసపడంగ 

దనఖడ్లభార (దెశేల్లి న శంబుకునికీ ర్తి 
కడలి కంబు కదంబశకంబు గెలువ 
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"లే. దివ్యనామ సహ్న స ప్రతినిధి శనం 
దారక(బహా మనం దన 4 చేకుమెజయ 

నతిశయిల్లిననీ స ప్పీమావతార 

ముహరవాంబును వర్ణింతు $ నాడిపుకువ.. 127 

ట్రీ, ఆదిపురుష=బహాదులకుళహాడ మొదటివాండనగు నోపరమేశ్ళరా ! 

'తీనుక్ జస సమావతారమగు రాముననుట. సృజించినవిధాతకుక = సృజిం 

చిన్న బవ్వాకు, సూర ఏ రాయుండు= పరశు రాముడు, లీలా=సృజించుటయందలి, 

'ఆభ్య సన = అభ్యాసముకొజుక యిన, వా స్తలేఖనముగక = చేతి వాంతయగుచుం 

డగా, లేఖకుండు ముందుగా. దనచేతికి "నేర్చలపడుటకె. వేళటొకదానిమోంద 

(వాస్కితన చేతికట్టిచాగుర్యము లఫించినతోడ నే (పధానమగు దానిని (వాయును. 

శిలియు దనకు. జాతుర్యమలవడుట కై ముందుగా సామాన్య పు బొమ్మలను 

"చెక్కును. అ బ్లై బవ నిన్ను సృజింపం దలంచి, నీకు ముందుగా బరశురాముని 

సృజించి నేర్చలవణ ముకొని నిన్ను నిరించెనని భావము. ఈచెప్పుట చే రాము 
జు నిరుపమ శా ర్యాదిగుణసంకు 6 డని స్పష్టమగుచున్నది. తన విశ్వభూ 

ష ణత్వముతోడళ =తినయొక్క_ జగంబునక లంకారమగుటతోడ, ఖర... కేళి. 

ఖర = ఖరాసురుుంయొక్క్యయు, దూవణ=దూపణు6ండను రాక్షసునియొక్క._ 

యు, లేక, ఖర = [కూరులయొక్క, దూషణ = దూసనణయుల యొక్క 

అనగా రజకాదుల దూషహణములయొక్క., ఛిదా = ఛేదించుట యనెడి, 

శీ? = విలాసముతోడి, అన్నయయము = సంబంధము, అందక = పొందుచుండగా, 

రాముడు జగదలంకారమువంటివాం డనంగా లోకయులో (కేస్టుండనుట, 

అట్టి స్ట త్వము వహించినవానిక్కి దుష్తుల దూషణముల ఖండించుట సము 

చిత మేయనిభానము. రాము€కు లోకశేష్టులై యుడయించి ఖరదూవణాది 

ఘోర రాక్షసుల (దుంచననియు రజకదూషణయు నా(పుటకై నీత నరణ్య 

మున కంపెవనియు ఫలి తార్థము. తేనుక్, చింతించు... వేదులు = ధ్యానించు 

చుండెడి వేదాంకేవి ద్యాని దులు, రావణా. ..'మోనా రుక్ = రావకళొనీక జ 

రావణునియొక్క_యు, సేనయొక్కయు, వూత్ =నునస్సునందలి;, మోవా 
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నూను = భా9ంతిని, ఆనసపడ౮గాక్ష = కోరుదచుండం౫ా, రావణుండును వాని 

వెనికులును), రాముని యస్త్రపాత్ములకు ఫీతిం జెంది జగమంకయు రామమయ 

"జు మోయనిమోనవాపడిరి. అట్టిమోవామును వేదాంతవిదులు కోరుచున్నారని 

భావము. రావణునవం(3వానింహూడ భయభాఏ)ంతునిం "గా వించెననుట చే, రాముని 

నిరుపమానపర్మాక మత్వము వెల్లడియగుచున్నది. సము స్తము రామమయమని 

మనంబున భఖావించుటయొ యాధ్యాతి కలక్షణయు. తనఖిడ్డధారక = తేన 

ఖుడ్డ ముయొక్కయంచు చే, (తెళ్లి నశంబుకునికీరి = చచ్చినశంబూకుండనెడి కూ 
(దునిక్షీ, కడలి...బంబుక్ = సమ్ముదమందున్న శంఖములసముదాయమును, 

“ఇలుపక =ఉజయింపలా, నొప వారిచే మరణ యుగబ్లుట యల్పులకుC గిర్తి గీరికరము. 

భగపంతుని పూర్ణావ శారమగు రాముడు లోక తయ. మహాప పరా[క 

ముండు నగు రావణు? జంపుటకై యుదయించి, యట్లొనరించియు, దుర్చొలు. 

డును, బాహ్మణథర్ష్మ యుల నాదరించువాండును నగు శంబూకునిం జంపుటచే 

నాళూదు9నికి సము వం శంఖములమించినధపళ కీర్తి క ల్షినదనిభావము. రాము 

నిచేతం జచ్చినవారు ముక్తులగుదురని రామాయణ ప్రసిద్ధి. అట్లుండ బలహీను 

డును, వావీయు, గపటవేనధారియునగు శంబూకుండు రాముచేం జచ్చి 

ము క్రిచెందుట యతనికి( గీరికర మని వేజచెప్పపలయునా ! రాముడు 

రాజ్య మేలుచు ప్పుడు, శూదుడగు శంబూకుండు (బాన్మాణవేన ధారియై 

ధూమపానము చేయుచు దపంబొనకించు చుండగా నాయధర్శ కృత్య యు చే 

లోకమున విపరీతమరణ యులు ఫు స్రైననియు, నప్పుడు రాముడు మృతినొందిన 

(_ాజాణశికువును (బదికింపలా6 బుస్సకమెక్కి పోయి శంబూకులహా లె 

ననియు ను త్త రామాయణఘు.శంబుక మనంగా కప్పచిప్ప-కప్పచిప్పకు సంకువుల 

కన్న ఎక్కుడుకీర్రియని చమత్కారము. తనపేరు =తననామక్సు, దివ్య ...య' 

నగE దివ్య = దేవ తాస సంబంధియయిన,నామసవా[స= వేయినామములకు, (పతి 

నిధిజసమానమయినది. అనలా విస్ణునామస సవా[సమునకు రామనానుము సమాన 

మనిభావము. అనునట్లు గా శౌరక' | (బవ్వాము = సం సారసాగరమునుండి తరింప 

జేయునట్టిపర్నబహ్యాము, ఆనక, మెజియక్- =ఒప్పుచుండణగా, పార్వతి, పఠ మే 
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శ్వరుంజూచి్చి శ్లో! శీనోపాయేనలఘునా, విష్ణోర్నామసవా(స్రకం |! పండితః 

పఠ్య తేనిత్యం మహాపాతకనాశనమ్॥ మహాపొపముల. దొలణించునదెయాన్న 

విష్ణునామసవా(సమును బండితులు నిత్యమును నులభముగాం బఠించుమార్ల్ 

మేదియని (ప్రశ్నించెను. దాని కీశ్వరుండు “(శ్రీరామ రామరామేతి రమే 

రామే మనోరమే, సవ్నాస్రగామతస్సుల్య్వం రామనామ నరాన నే ”” 

శీ చేవీ ! యేహేతువువలన రామనామము విష్ణుసహ(సనామములకు సమమో, 

యాహేతువుచే చేను విష్ణుసహ(సమునువిడిచి (శీరామరామ రామయని (శీడిం 

చుచున్నాను. నీవు నక్లై చేయుమని యీశ్వరుండుచెప్పెను. ఆతి... తార 

ము= ఆతిశయమయినట్టి నీరామావ తౌరమును, అవారవాంబును=[ప్రతిదినమును, 

వంతును. 

సీ, జనకాజ్ఞ కును లోక శీజన వాదమునకు గా 

నుర్వీజ యగులన్నీ $ నుజ్జగించి 

తజుని( బుత్రునిం జేసి $ తెట్టి నెయ్యము సాంబ 

నజునిపొ తుండ వె శ యవతరిలితి 

థా(త్రి నివ్యూకు సంతతి నుద్భనం బంది 

యా(శయించిన వారి $ కమృతేమిత్తు 
వాలాయముగ వి[శశవసు కూర్మి కన్నెకు 

వ్మిశవ స్త ము గూర్చశ వేడ్క- పడితి 

తే, వెద్దకాలంబు వాసితీ $ | పియవధూటి 

ననుజు నొకనాండు వాసి చేశీవాంబు దొజుంగి 
తెవ్వం జెటుంగసను నీచంద శ మిట్టి దన 

రాజితానేక గుణభ[ద $ రామభ(ద. 12% 

టీ. రాజి,..భద-రాజిత= ప్రకాశించుచున్న, అనేక = ెక్కులయిన, 

గుణ= గుణముల చే, భద్ర జ నంగ ళపదుండా, అనగా మంగ ళ[పదములగు. 

ననేకములగు గుణములు కలవాండని భావము. రామభ[ద, జన కొజ్జ కున 
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'నీతం[డియనుమతికిని లోకజ. ..వాదకును=లోకమున జనులవలనం గల్గిన యప 

వాదమునకును, ఊర్వీజి = భూఫుత్రి, అగులక్ష్మీ = అయినలక్షీ దేవిని, ఊజ్జసించి 
తివి=విడిచితివి. “ రాఘవత్వేభవక్సీ తా, రుక్మి తీకృన్ణ జన్మ ని” యనెడి వదన 

పకారము తన్న నొకప్పుడును విడిచియుండలేనంత (పేమ చూపుచున్నను 

లక్ష్మీని, జనకాజ్ఞ్య పాలించుటకును , లోకాపవాదము తొలంగించుటకును విడి 

“వెనని చెప్పుటచే రాము వీతృభ క్రియు, నిష్కళంకకీ ర్లియు విశదమగుచు 

న్నది. తన కంియగు దశరభుండు నీతేను విడువుమని చెప్పలేదు. అయినను 
జనకాజ్ఞ వనయునకుం గారణ మగుచున్నది. ఆపనవాసము నీ తా త్యాగమునకు 
హీతువగుచున్నది. కాన పరంపరాకారణ మగుచున్నదని యెణుంగునది. ఒక 

'రజకుండు (పసంగవశ్రయున నీత లంకానివాసదూపితయని దూషింపలా, రా 

ముండు తనకీ ర్తికి మచ్చ రాకుండునిమి త్త ము శిండనమాటు నీతేను విడిచిపుచ్చెను. 

'ఆజానికొ=[బహ్హను, ఫుత్తు9)ని౯ =కుమారునింగా, సితి విజకం౦ం1వి, అట్టి నెయ్య 

ముపొంశు౯ =ఆ స్నేవాము చేత, ఆజానిపౌత్తు)ండ వై =అజమహా రాజునకు మను 
"మ(డవయి జని ంచితివి, * అజాని కుమారునిగా బడసినవా6 డజునికి మనుమఈ 

డెట్టణి”నని విరోధము. (బహ్మను గుమారునిగా. బడసిననాండనియు, నజనుహో 

రాజునకు మనుమ'. డయ్యెననియు నజపద మునకు కండర ముల్లు వెప్పుటచే నా 

భాసయు. ధాత్రి =భూమియందు, ఇమ్వోకుసంతతిక = ఇత్వూకు. డనురాజు 

'వంశంబున, ఉద్భవంబు, అంది, ఆశయించినవారికిక , అమృతము = అమృత 

రసమును, ఇత్తుఫ, భూమియం దమృతనుచ్చుట యొట్లని విరోధము. ఆవిరో 

ధనము, అమృతమను పదయునకు మోక్షమని యర్థము వెన్పీనచో. బరిహార 

మగును. నీవు రాముండనయి జన్మించి నిన్ను6 గొల్ప్చినవారికెల్లను మోక్న్షసుఖమయు 

నిచ్చుచున్నా(డవనిభావయు. వాలాయముగాక = ఆత్యంతము, విశపసుకూర్తి క్ 

న్నెకుక =విళశపసు _బహ్మా కుమారికయగు శూర్పణఖకు, వి శేప స్త వ్రముజ విశవఐసు 

యొక్క. ధర్మమును కూర్చక్ కలిగించుటకు, వేడ్కపడితివి=కుతూవాలము 

చెందితీ వి, “వి శవఘుయొక్క. ధర ము నతనకూతునకు సమకూర్చుట యె” 

'జెరై విరోధము. విశవ స్ప వము, పోయిన చెవులుగలవాని ధర్మమని యర్థము 
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చెప్పటచే నది పరిహారమగును. రాముడు కూక్చణఖ ముక్కును జెవులనూ 
గోయిం వెనని రామాయణము. [పీయవధూటిక్ = పేమాస్నదురా లగుఖ రను, 

పెద్ద కాలంబు, పాగలతివి=విడిచితివి. అశుజుక్ = రైడు లక్షుణుని, ఒక 

నాండు, పాసి, దేవాంబు, దొఆరితివి= విడిచితివి. [వీయుగాలిని జిర కాలము: 

విడిచి జీవించినవాండవు తమని నొక నాండువిడిచి యేలయుండ లేకపోయితివి? 

ఇట భార్యావియోగముకం కు సోదరవియోగము గొప్పగా. కెప్పుట చే రాముని 

భాసితృంపేమ తెల్లమగుచున్నది. లకృణుండు స్వగ్దముక కేణిన మఆంనాజే 
రాముండు నిర్యాణమునొంటెను. నీదందము=నీయభఖి,పోయము, లేక ‘ రీతి, 

ఇట్టిది= ఇటువంటిది, అనగ౯ =అని చెప్పుటకు, ఎన్న( డెఖుగును= ఎనండు తెలిసి 

కొనంగలండు, నీయభి పాయము తెలియ నే తెలియనప్పుడు, ఇటువంటిదని స్వ 
రూపనిచ్చేశము చేయుట యెట్లని భాపను. 

లే, కామసమ్మోహిత (శాం చశేఘాతమునకు 

వగచి నీవాటుకవి వెంచు*+వానిం గినిసెం 

గామమోహిత యగునింతొః $ గష్ట్రపజణుప 

ననుజు. బురికొల్సితివి నీకు. $ జనునె రాను. 120 

టీ. నీచాటుక'వి = నీచరిత్రమును పర్షించువాల్మీకి, కామ... మునక్రుక్ 

కామ=మన్మథవికారము చే సమ్మోహిత=మిక్కిలి మోవామునొందిన, (క్రాంచజ 

(కాంచప క్షీయొక్క, ఘాక మునకుక =కొట్టినందులవు, ఈగ చి= విచారించి, చెంచు. 

వానిక్, కినిసెక్ =ళశవీంచెను* అనలా, మాని పాద పతి స్టాంత్వ మ గమళ్శాశ్వతీ 

స్సమాః | యత్కౌ9ంచమిభునాదేక మపథీః కామమోహిత' 'మ్మని శపించెను, 

కామమోహిత = కామపీడిత, అననింతిక = అయినట్టి కూర్చణఖను, కష్ట్రహ 

అలుపక్ = బొధించుటకు, అనుజబుక్ = కత్వూని, పుకికొల్నితివి, రాము, నీకుక్ 

చను నేజయం కమా! నీయొద్దనుండు కవికన్నంతదయ యయినను నీకుండవలదా 

యనిభావము. దురార్గురాలయి నిన్నుమోహించి నీతను ్ఫీతిల్లంజేనిన కూర్చణ. 

ఖకుం దగినళిక్ష గావించితివని నుతి. వ్యాజము చే రామ స్పవనింమ జేయ 

బడేనుగాన, అలం, వ్యాజ స్తుతి. 
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అస, కృష్ణావ తారవర్ళ నము. 

కే. నంద నోద్యానవాటికాంశీతరము సొచ్చి 
వితరణస్పర్థంబో లె దై. దె శవతకుజంబు 

చిటికి భువీమోదం బడవై చి $ చేర్చి నట్టి 

వికమాలంకరిష్షు (శ్రీశవిష్ణుం గొలుతు. 180 
టీ, వితరణస్పర్థక , పోలెక్- = దానగుణమందలి విరోధ ముచేతనువ లె, 

నంద...తరము--నందన = నందనమను పేరుగల, ఉఆద్యానవాటికా=ఉ ద్యాన 

వనము వీథియొక్క_, అంతరము= మధ్యభాగమును, చొచ్చి= (పవేళించి, దైవత 

కుజంబుక్ =క ల్చ్పవృక్షమును, "పెలీక్సి భువిమోంద౯ా, పడ వై చి=పడునట్టు త్రో చి, 

పేర్చినట్టి = అతిశయించిన, వ్మికమాలంకరిష్ణుక = పర్మాకమము నే యలఅంకార 

ముగా దాల్చుస్వభావముగల్క (శీవిష్ణుక్ = విష్ణుమూర్తిని, కొలుతుక = సేవిం 
తను. నారదు. డిచ్చిన పౌరిణాతఫువ్పయులను కృష్ణుడు రుక్మిణి కిచ్చెనని 

సత్యభామ కోపము ఐహించియుండగా దానిల దొలంగించుట కై యతడు 

స్వర్గమున కేం పారిజాతవృశ్షమును దెచ్చి సత్యభామ యారామమున స్థావీం 

చెను. సత్యభామ కోప ముపళాంతినొందుటకుం చె-చ్చినపారిజాత మును, సమస్త 

చాంఛలను దాను భ కుల కిచ్చుచుండం౫గా6. దనవలె వితేరణము సల్పుచున్న 

పాఠిజాతమునందు స్పర్గవహించి దాని నిర్తూలముగా(జేసీ భూమిపెం "బాశ 

వె చెనని కవి యుక్నేేకీంచ. అలం. ఉత్సే)క్ష. 

fr శై శవమునాండు కర్పరీ శ శకలపాలి 

దెచ్చి కాళింది తరగల 3 (దెవ్వవైతు 

భావి బాణ భుజాదండ శ ఛభంజనమున 

కభ్యసననుయ్యె నీ కది $ యబ్దనాభ. 181 

టీ, ఆబ్దనాభ = కమలము అతు గలవాడా, కా శఐయునా(డు= 

చిన్న తనమందు, కర ఎరీశకలపాళిక్ = కుండ పెంచులసమూవామున్కు తెచ్చి, 

'కాళిందితరగలక్ = యమునానదీతరంగములను, (తెన్వక్ =ఖండితమగునట్లు గా, 
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వై:.తువ్కు బాలురు చిల్లపెంకులు మొదలగునవి తటాకములు మొదలగువానికి 

గొనిపోయి నీటిమింది భాగమును దగులునట్లు విసరగా నవి వాయువువలన 

"నెత్తుగావచ్చు తరంగములను బీల్చుకొని 1 పడుచుండును. 

ఇట్లు బాలురెడుకొనుట కలదు.ఆ క్లే కృష్ణుండును జిన్నతనమునందు యమునా 

నదింజేరి యానదీతరింగములు తెగునట్లుగా€ జిల్ల పెంకులను విసరుచుం డెను. 

అది=ఆవిసరుట, నీక్కు భౌావి...మునకుక _భవి=ముందువశ్చెడి, బాణ=్ఞొ 

ణాసురుియొక్ళు_, భుజాదండ = స్తంభ ంబులవంటి భుజములయొక్ళ_, భంజన 

మునకుక్ = ఛేదించుటకు, ఆభ్యసనము= అలవాటు, అయ్యెక్.అలం. ఆ తేక. 

తా. ఓకృష్ణా! నీవు చిన్న తనమున జిల్ల పెంకులచే యమునానదీ తరంగము 
లను ఛీదించుట్ జాణానురుని'-చేతులను ఖండించుటకు నభ్యా సమయ్యెను. 

చ. వలపలికన్ను నీకు రవి శ వారిజలోచన చందురుండు దా 

పలినయనంబు గర్జుండునుక బార్థుండుం దత్పిియనందనుండు ద 

త్కు_లజు( డు,వీ రొకండొకనిశతోంగ లహింపసహించి తెట్టా కో 

వలపలిలో చనాబ్బము ను $ వామదృగబ్దము వేత యచ్యు తా, 

టీ. వారిజలోచన = పవలోచనా, అచ్యుతౌ = నాశనరహీతుండవగునో 

కృష్ణా ! నీకు రవి = సూర్యుండు వలపలికన్న చందురుండు, దాపలినయ 

నంబు = ఎడమకన్ను, కర్టుండు, గత్పి్యయనందనుండు=ఆ నీకుడి నే తమయిన 

సూర్యుని కుమారుండు, వార్దుకకుజఅ నుండు, తతు్కు_లజుండుజనీ కడమ నేత్ర 

మగు చందవంశమునందు..- బొడమినవాండు, వీరు = ఈక గ్లార్టునులు, ఒకండు, 

ఒకనితో౯, కలహింపక్ = పోట్లాడుచుండలా, సహించితివి, ఎట్లొకో = 

ఏరీతినోర్చితివో, వం...ముతి = పద్మమువంటి నీకుడికన్ను, వామదృగబ్ద ము= 

పద్మ పంటి యెడమకన్నును వే"జ=వేఆయినవా ? రెండు న్నేతనులును నీకు 

సమాన మేక దా! మజియు నీకుడి"న్న్మే తము కుమారుడయిన కర్టుండు, మనుమండు 

కదా! మణియు సమోపబంధువు- అర్జునుండు ఎడమ నేత్రమయిన చందుని కుల 

మందు బుట్టినవాండు, కాన వాండు ye ఫుబంధువు, ఇట్లుండ దూరపుబంధు 

వగు నర్జునునిప త మవలంబించి సమిపబంధువగు కగ్గునిం సూల్చుట స సముచికము 
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కానని నింద. నీవు భ కృవత్సలుండవు కాన దూరఫుబం ధుపగు నర్జునుండు 

ధర్మమార్షానునర్రియు, భ కు కండునగుట చేల రశ్షీంచితివి. సమోపబంధునై నను 

నధర్త్మప యగు కుని గూల్చించితివి. గుణములును ధర్యన ర్తనమును గలవారే 

నీకు6 ప్రయులుకాని శేవలబంధుత్వేమువలన నగువారు శరం స్తుతి. అలం. 

వ్యాజసుతి. 

తా. ఓకృష్ణా ! నీక సూర్యుండును జందుండు కుడియెడమ వేతము లగ 

చుందురు. నీ కీ రెండు నేత్రములు సమానములేకచా! ఇ్ల.0డల౫ా నీకుడికంటికి। 

(బియతినూజు౧డేన కర్టు(డును, నీయెడమకన్నగు నందుని వంళజుండగు నర 

నుండును క న జూచి నీవెట్టు సహించితివి. 

జే, అమురపకిసూను నిర్దించి $ ఇార్కి_ (బాకీ 

దై త్యమర్షన ! కా చూూవf తార వేళ 

నామనః క్లేశ ముడు” నే యార్కినడంచి 

తమళ బలి సూప కృళీప్లావతార, 18: 

టీ, దెత్యమర్షన = దైత్యులను సంవారించెడి యో విసూ ? రామావతా। 
కా ణా 

వేళల =ధశరథరాముండ వై జన్మించినప్పుడు, అర్కి౯ = సూర్య ఫుత్తుండయి; 

నుగీవుని కూడి, అమర. .. సూనుక్ జఇం(ద్రఫుగ్తుండయిన వాలిని, నిజంచితివి:ః 
న కృషస్ణావ తార=కృ స్తావతారమె త్తీన దరూ భగవానుంలజా, ఆమన 

శ్లేశము=ఆయిం దపుశ్రునకున్న మనోదుఃఖయు, ఆడుగ నేజనశించుటకే, అమ! 

పతిసూనుక్ =ఇందపుశ్తు డయిన యగ్గునుని, కూడి, ఆర్కి_క = సూర్య పుత్గు 

డగు కర్టుని, అడ(చితి చ సంవారించితి వీ, ఓ యీళా! నీచేస్ట్ర లతివిచ్చితములు 

న జ. రవి ప్రుత్రునింహాడి యిం దపుత్తుని గూర్చితీపి. కృష్లానతొ 

మున నిందఫు పుత్రుని య్లాడి సూర్య నూనుని జంకితివి. ఇందువలన దుష్ట్రత్వ సాగ 

త్వములను బురస్క_రించుకొనియె సంహారమును 'బొలనమును జేయుదువు. నీక 
బక్షపాతము లేదని భావము. ఆలం. ఉర్పే)క్ష. - 
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శే. దె దై త్యమర్షన ! (శ్రీవత్స $ ఛారణంబు 
పొనంగు చేవర ! (శ్రీవల్లశభుండ వగుటం 
దానమరసన్నేత ! నీవు రాశేధా (పియుండ 
వకట ! రాభేయు6 జఎపించుశటర్హమగు నె. 184 

టీ, దేవర, దైత్యమర్షన ! దైత్యులమర్షి ంచిన యో ర మేళా! గ్రీవల్లభుండవు= 

ఇశీకిబియుండవు, అగుటక్" = అయి యుండుటంబతక్తి, (శ్రీపత్సధారణంబు= (కీ 

దేవి కుమారు జేరందీయుట, ((శ్రీవత్సమ నెడి చివ్నామును ధరించుట) పాస 

గు౯ =ఒప్పును. తౌమరస నేత =పద్ధములవంటి "న్మేత్రములుగలవాండా, నీవు 

రాధా ప్రియుండవు = రాధకు (బియుండవు, అకట = అయ్యయ్యో, రాశే 

యుక్ = రాఫకుమారున్సి వంపించుట, ఆకసము ఆఅగునే, ఓదేవా! నీకృత్యము 

లందు. బశపాతమున్నది. (శీదేవికి పల్లభుండవయితివి "గావున (శీవత్సమును 

జేరందీశితివి,. దీ౦వలన నీకు. [బియులగువారిని జేపట్టు దువనుట నిశ్చయము. 

ఇట్టుండంగా నీవు రాధకుయాడం (బియుండవే కదా. ఆరాధకుమూరునిం 

జంపించుట యేకిన్యా కుఘ్క అని నింవ. ఓదేవ! నీవు (శ్రీవత్సమనెడి లాంఛన 

మును దాల్చినవాండవు. (శ్రీదేవికి మనశోవారుండవు. మజియు రాధయనెడి యొక 

గోపీకకు వల్ల భుండప౦ియు, దువెాత్ముండగు క ర్టునింయాలి తివనియు, స్తుతి. రాధ 

కర్టుని పెంపుకుందల్లి,కావున నతేనికి రాభేయుండ నెడి నామము కల్లినది. అల. 

వ్యాజస్తుతి, 

అవ. ఈ పవ్యయునందు బలరాముని నుతించుచు క్లీష్టపదముల చేతల జం(ద్రు 

నకును బలరామునకు నర ము వచ్చునట్లు పర్ణ ంచుచున్నా (డు. 

తే. కుముద బాంధవ ! శేనతీశరముణ ! భద 
కామ పాల, శరన్మేఘ క్ట గతిరవర్డ 

(తిజళతీలోచనోత్సవ, శ చేవ నీకు 
నంద మైయుండు నీలాంబశే రాక లనమను. 135 

టీ. బలరామార్భ యు, కుమున బాంధవజకుముదు(డ చెడి సర్పరాజునకు బంధం 

66 
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పగువాండు బలరాగుడు శేషుందే కాన నాగరాణ సంబంధము సరిపడు 

చున్నది. 'రేవతీరమణ = నేనతియన పేరుగల యుఇతి!కి. బియుంశడా, భచ 

=మంగళ దాయశకా, లేక బలభ్యదుందను నామముగలవాా కామపాలజ= 

కొల కో రారిందువాండా న స భకృల కొర్కులను బూకించువాయణా, శర ల్, శరత్కాల 

సంబంధియగు, మేఘ = మేఘటు వలె, గౌర = తెన్, స్క =దేనా చ్చాయగల 

వా(డ్యా (తిజె...తృపజమూడు ౫౫ములకును స్మతపర్నము లొనకించుబాగా, 

చేప్క నీకు, నీలాంబరాపి లరముజనలనిన సమఘును కీకి౬ంచుట, అంచమెయు౦ 
గరి య oo రాం 

డుక =అందముణగానుండున్కు తే: సని 

చునని భావము. ళ్ నీలా ps 6 అస కోశము. కకక ర రొయు-- 

కుముద ,...ధవజ “తెల్ల క లుపలక్రంజుట్టమా, రేవతీరమణ= లేపతీనక్ష తే మున ae [1 

భద, కామపాల = మన వుని ( “నోపి ,౦ంచువాండా,. శర... వర్గ = =శరత్కాల 

సుఘమువంటి వర్ణ ముగలవాండా, (తిజి...త్స్న = ముళ్లోక ముల నేత్ర ముల 

న్ 7 ంీిపె నల్లని వసు మిక్కిలి శాణిం 
య ”గ "అ 

శకానందము గలిగించువాండా, కేవ ఓదండా, నీకు, నీల... వముజర్భునియాక 

సమయమున బక భమించుట, అంద మెయుండును. అలం. శేషము. 

క, బలరామ కృష్ణ సల 

దెలుపు నలుపునై న దివ్య లే తెద౦బుల+ 

నిలమోా(ద నవతరించిన 

జలజాశ్సూలినెబులు శర శ సౌరభ మొస(గున్, 136 

టీ. బలరాను...సంజ లక్ = బలరాముడు, కృష్ణుండు న సెడి నామము 

లతో, తెలుపు...లతోకా = తెల్లనిదియు నల్లిదియువయిన జీవతాసంబంధి 

యగు తేజములతోంాడ, బలరాముడు తెల్లని దేవాచా యతోను గృష్ణుడు 
నల్లని దేవాచ్చాయతోోను, నని భెవము. ఇల్లమోందక్ = భూమియందు, అవత 

రించిన... నెటులు = పుట్టిననా రాయణునియొక్క శేళములు, శర రృ సౌరభ ముల్ = 

సౌఖ్యాతిశయమును, ఒస(గుక్ =కల్లించుగాక, నారాయణుడు జార్చిన తెల్ల 

నిదియు, నల్లనిదియునగు రెండు వెండ్రుకలును బలరామ కృష్ణరూపంబుల6 

చాల్చెననియు, తద్రూపమునొందిన యా వెండ్రుకలు సుఖమొసంగు-గాక యని 

న్స 
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యు బాగనము. నారెయణుంశు జారిన వండుక లు బలరామ కృషులయి 
ణా 

రనుటకుం |బమాణము. పిష్టువ్రురా!- “ఉసహారాత్త్య న; 

ము సి”! యను గానిచేశను, *సవాపీ కీళొ వాంరుజ జ హే శుక 
జ - ౧౧ ౬ 

వై 

కీంచ, తయోరేకో బంభ కో బభూపయోసా ళో స్తస్య శఐస్య శ్రీ శః 

కృఫోద్యితీ యః శేశవపస్పంబభూవ కేకోయో సౌనగి త కాన్సనర్ల. * యనెడి 
లిం 0 జ్ A గ (“రిం tt 

భ'రతవనవవముసపతస్సు తెలియంోగి ది. 

తే. ఏక, యద్వయవాన, (త్రి శీయీవిదూర 
యనవగీత చతుర్విధ $ ఖ్యాతిమా గ్గ 

పంచ బాణారి! షడభిజ్ఞ ! 4 పరనుపురుష 

ద సంపత+రంపరావ్నశ+ీదె సంగు, బుద్ధ సంప పరంపరా ద్ధి యొసః 187 

టీ. ఏక = ఏకాకారమెన జ్ఞాన సంగోతి మే మతీముగా( గలవాడా! ఇట 
6... 

మూ లములోనున్ను “ని; చి త్రతతి” అకు పదార్థమును నించున్న యేకషదముచే 
Ea జ ని ee FTE: 3? 

లశీంపపలయును. అంతియకాని “ఏక మేఐ ద్వి యం బహ్హా యను (శుత్వర్గ 

పకార మొక్క_6డనం యగ్ధ ఘుచెస్పరాదు. ఏనున వేద్యపామాణ్య మొప్పని 
_ @ ఆ 2 

మతోనికిం నదుకారమెోు సంఘటించు? te నారాయణావ తార మే 
బావి యి య 

గనుక, నారాయణబుదిచ నతని నట్లు సరింకుమనివెప్ప ఇలనుపడదు, చొడ 
@ te. థి 

కుత పరిఫావ చేతి శే నుతించు మన్నట్టు (గంథక ర్వ కె భి పూయు చెప్పక 

సదు. వేనిచో. దక్కి న విశోషణమలు విపగీకీముకా ంచ్చుసు. ఈయభి పాయ 

మనే నారాయణీయవాంగానములో స 21-87. శోక వ్నాఖ్యానమున విశ లీ అ 0 
పీకరింపంబకియొ. జ్ఞాన సంతి తిక్క వేజొక్క_48ి లేదన్న మతి మనలంబించిన 

కాడు కావువసేే అవ్వయవాది = రెండపపస్తువులేవని వాదించువాండు-. 

బావ్యా ఘులయిన నుటపటాది వస్తువుల భేదము లసత్యిములన ప్రతిపాదించి 

మొక్క జ్ఞ నా కారత్వ మే సత్యమని యంగీకరించిన వాడవుటంబట్టి యతని 
గద్వయవాది పదము చెల్లును, (తీయీవిదూర = వేద(పామాణ్య మంగీకరింపక ' 

వుట చే వేదములకు దూరు(డ వగువాండా,అనప. ,, మార్గ. అనవగీత = చెప్ప 
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బడని, అకా నంగీకరింపంబడని యర భావు. చతుర్విధ = నాలుగు విధము 

లగు ఖ్యాతిమార్ష = క్టైనీతులుగలవాండా, సస్ట్యాతి నంగీకరించు సాంఖ్యమత 

సిద్ధాంతమును, అసన్ట్యాతి నొ ప్పెడి వేదాంతుల సిద్ధాంతమును, సదనర్ల బో 

నవంబించెడి మిమాంసకుల సిద్ధాంతమును, ననిర్వచనీయ ఖ్యాతినొ ప్పెడి 
యచె (తుల సీద్ధాంక్ర యును నిరాకరించినా. డనుట,“ఇగంసగం శూన్యం కూ 

న్యం” ' అనెడి చౌద్ధసూత్ర మపళంబించిన సర్యశూశ్య వాదుల మత మే ఆయి 

నను సర్వళూశ్య వాదులన(బడు మాధ్యమికుల మకముళాడ చొద్ధక్ సాంతము 

లలో. జేరినదే కావున నాయర్థ్మును సంగహీంప( గవి యిట్లు చెప్పెను. “నన 

న్నాసన్న సదసన్న చా ప్యనుభయాత్త్యకమ్ | బతుహ్కోటి వినిర్ము కం తత్స్పం 

మా ధ్యమికా విదుః ఆ? మాధ్యమిక బౌద్ధదుకము, పంచబాణారి = కాముని 

జయించినవాండా, * మారణిల్లో క జిజ్జవః ” ఆని కోశము, షడభిజ =-ఆఆయిన 

జ్ఞాన ప్రకార యులుకలవా( డా, ఆయాజు జ్ఞారప్ర కారంబు లేవి యనిన, దేశాంతర 

మందున్న నస్తువులను సెతము చూదుటయు, దేశాంతరములందున్న శబ్లంబుకు 

గూడ వినుటయు, బూక్వజన స్మ ఎయు, నితరులవాదయ నును చలికగపు 

టయు, నవిద్య, నవ్వు, రాగము, ద్నేషయు అధినివేశ యు నాం బదునైదు 

క్లేశ ములను బీక్షీంచుటము, నవహీమాది సిద్ధులును, పరమపురును = ఓూజ్య 

పురుషా! బుద్ధ =బుర్దావతారుండా! సంప.. “వృద్ధి? =సంపచలయొక్క యళ 
వృద్ధిని, జసంగుము= =ఇమ్లు, వేన యులనమ్మక వానికి విరుద్ధ ముగ వ _క్రించుబుద్ధుండు 

మనకు జేవ్రం డెట్టులగును ? అకండు మనకెట్లు సోతప్యాశుండగును ? అని 
యడుగ వచ్చును పూర్వము దైత్యులు పు ననుసరించి వేదో క్ష కర్మము 

లను యథో క్షఘుగా చాచరించి మహాశ _క్రిమంతు లై దేవతలను త 

పంగా చారు విష్ణుని శరణు వొచ్చిరి. అప్పుడు జ. వారి నను[గ 

హించి బుస్టరూపమున నవతరించి వేదమునకు విషీతారములు చెసీ ఏ మోహీంపహ 

జేసి ఈ క్రహీనులంగాం జేసెను. అప్పుడు సురల'ే సారు సులభ ముగా 

జియింపయబకిరి. 

కే, బుద్ద ! నీగట్లివ్భాదయనరోపుటము జాం కి 
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కుంశితములయ్యె నురునంప శ కోలలెల్ల 
మొద్దు నాయిక దా యిఫ్లు శ మురవిరోధి 

యలరు లెలను వర్తులా $ స్యంబు లమ్యె. 188 

టీ. బుద్ధ =ఓబుద్ధ దేవా ! మరు... 'లెల్లక్ =మన్రభునియొక్కొ_, బాణసమూ 

వాములన్నియు, నీగట్టి...టము - నీసంబంధియు( 'చెశ్రైువంటిదియునగు వృద 

యమును, తాక, కుంఠితములు= మొక్క.వోయినవి, అమ్యెకా, మురవిరోధి= 

మురాసురువకు శతు వగునో దేవా, మొద్దువోయి, కదా = కుంరితములగుటౌవీ 

క్ష దా,అలరులు=పుశ్వులు, ఎల్లను, వర్తు లాస్యంబులు =గుం|డనిమొగ ములుగలవి, 

అయ్యెలా, మొదటమనభునిబాణములు చాణమయులేకాన నూదులవలె వా(డిగల 

పయి యుండెను. అవి నీగెర్యకంచుక మును దాశకుటచే మొక్క_వోయి గొడుగు 

పలె గుండని యాకారమును గలవగుట చేత నాబాణములు పువ్పరూపము 

లయ్యెను. వికసించిన పువ్నములు స్వతస్సిద్ధ ముగా నే వ ర్దులాకారము లయి 

యుండగా నావ రులా కారత్యము బుద్దుని థె ర్య క ంచుక మునం దాకటచేతే 

మొక్క-సోయి యట్లుం డెనని యు తే) కంచెను. బుద్ధునివంటి జిలేం[దియుండు 

జేతొక (డులే(డని భావము. ఆలం. ఉక్స్నే౫. 

బే. ముఖ్యచతు రాననుండ వీవు $ మునిశరణ్య 

గాణ చతురాననుం డల $ కమలభనవు(డు 

నీవు సర్వజ్ఞాడవు బుద్ధ శ చేవ! నిజము 
శంభు సర్వజ్ఞుడగుట లాశత్షణికవృ త్తి. 189 

టీ. మునిశరణ్య =మునులను రశ్నీంపసాధువగు నో జేవా ! నీవు, ముఖ్యచతు 

శాననుండవు=వా స్తవిక దతు రాననుండవు, నీకుంజతురమగు వాక్కులు స్వతస్సిద్ధ 

ముగాగలవా(డవు కాన ముఖ్యచతు రాననత్వము నీకుందగియున్నది. మజీయు, 

ముఖ్య... డవు క్ష ముఖ్య =అభి ధావృ త్రి చేంజతుఠాననుండవు, "నేర్చగుపదనములు 

నీకుసనాజములగుట చే6 జతురాననళబ్ద మునీక్షు వాస్తవముగా నభిధాయకముగు 

చున్నది. అలకమలభ వుండు=ల(బన్వా, గాణచతురాననుండుజ గుణసంబంధమః 
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చేనద్చ్సిఛ నతురములగు వాక్య ములుగలవాండు కాని వాస్తవముగా నట్టి వాడు 

కా(డు. ఓచేవా! నీవిచ్చిన సామర్థ్య ము చే నీగుణవర్గ నమందుం జతురములగు 

టంబట్టి యత; కిం జతురానను(డను, కేరుగ ల్సినది. ఆంతియశకాని నాలుగుమఖ 

ములుండుట చేతంగావని తెలియవలయును. బుద్ధ దేవ, నీవు; నిజము= సత్యముగా, 

సర్వజ్ఞుండవు= సమ మును దెలిఫినవాండవు. శళశంభఛుజశంకరుండు, లాక్షణిక 

క్ = మ క సర, Rs 2 పాతి వే న పృ త్రీః =లక్ష ఇణాప్ఫ త్రి చెత, సర్వజ్ఞాండు, ఆసర్బజ్ఞా శబ్బమఫదా SEs చనిస్న 

చెప్పును. మణీ శివుని కట్టుకలి” గవన లక్ష కాద త్రి గిచేం గ లి గెనని భవము. ఈ 

వెప్పుట చే బుద్ధుయ | బవా శంకరులకం లు నత ష్టుండన భావము, అలం. 

అపహ్నపము. 

క్ సం పభూ నే జ్ఞానక నం దియో సాధి $ సర్మపభూన 

దశ మహాకల్క_నీహార 4 దశశ తొంశు 

దశమ 3 వ్యానతాగు నశత్వంతే నియతి. 

గల్కి_ దేవుని నినుంగొల్సు- $ ₹ టభాం. 140 

yu టీ. = టభార=శె టభఘండ కక్ రక్కు_సునిం డెండాడినవాయడా, క 
రా a 

అంశుకొా - జాన= జా సేందియఘులమయొకృయు, కకె,ండియ=కి గేం డియ 
ఇ” ఇ "ఆ అ - 

యులామొక యు, ఉపాధీ=కా పారి ఏలన, సం పభూూతే = ఫు న్య కశ =పదియైన, 

మహాకల్క_= మహాపాపములనె శ్రే నిహారజ మం మనకు, బతు శు=సు' 'ర్యుని 

వంటివాండు, వశము... ఆరుక్ =పవపయవ తౌర మె త్తినవాండు, ఈ చెప్పుట 

చే బలకామ కృషఘులు నొకళ్టాయవతారముగా స భావించుకొనవ*ను. అగు, 
ల 

కల్కి దేవునిక్ , నిన, అత్యంతనయతిక. = అధికమయినఃి ప్థతోడ, కొ లుక= 

శీనింతును. జ గం ద్రియలు, జృకు సఇకీంను, (శో తము, జవ, ఘా 

ణము కక్కేం దియములు, వాక్కు, పాణ, పావములు, పాయువు, స 

తా, ఓ కై టభాంగకా! పదెయిందియరుల వ్య్యాపారమువలన జనించిన పది 

మహాపాపములను సనా సకరుండగు నూర్యుంయయ మంచుకుంబో తె నశింప జేయు 

చు. బదవయవ తారమగు నిన్ను శీవింకును. 
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క, విశ్వవ్యా ప్తయశోని 

లే వశ ర్వ ల్ు విష్ణు శ యను. డనునామం 

బీశ్వర క ల్కినమావ్యాయ 
నిశ్వసదర్గనుయి చెల్లు శ నీజనకునకున్ , 141 

ట్రీ, న కల్కి సమావ్యాయ = కొల్బి_యను నామ 

ముగలవొాండా, నీఎనకునకుక =నీతీండిక్, విాయశుండు, అకునామంబు= అనెడి 

మ పళ్ళ... సమృగ్ధి--విశ్చ= అ-కె టను, వ్యాప = వ్యాపీంచిన, యశః = 
గె 

[ 
కయొక్కు, Bora ఐశ్చర్యో =సంపదయొక ్క_, సమృద్దిక్ = పెంపు 

చేత శే, విశ్వ ససగముజ జీవించినయర్గ ముగలదె, అనంగా సాగ్గకమయిన దనుట, 
ల రా 

అయి, చెల్లు, మొసట నీతర్యడ్: విస్తుయశుండ నెడిేరు వ్యర్థముగా నుండెను, 

“కాన విపుండ లం యా. కరి చెచ్చితివి కాన, యళతండు విషుయ 
x) 6 -_౨ క్ 

శుండని వీలుసం? డుచున్నాండు. విషుయనుండదనుమాటక్కు వల్ళిమూ రి యతని! 
బం అథి 

వ pp ల ఆ న గ్ర వవ పంటి Sn ఇ నలుటచె ఐ పసన శీలము గల ఓర్ట్వాండని న్యుత్చి సరయు 

నా, ఓకల్కి మూ నీ! ౧ ళిగకును కి పాయశుండను నామము నీవుదయిం+ 

౯- తెచ్చుట చెత య సార్ధక మయి ది, 
శాల 

నే న. ౧కి కికగిథర 

హీంణకక శిఫు జయించితీ శ నంబురుసో 

డర! మూషవ తారంబుల 

నరహరి లీలావికంబశీన న(పొథుడ నె. 14 
Qe 

టీ. ఆంబురుసోచర = సప్యగువరమందుంగల యో సరమేశా! మూడ 

"తారములందు, నర...డవై . నర=అష్టనునియొక్క_యు, వారి= నారాయః 

సియొక్కొ_యు, లీలా=చేస్తలను, విడంబన = అనుకరించుటయందు, (పౌ 

డె = చేర్సు౫ లబడ నె , కురువీర=ఫీసాదివీరులన్కు జయించితి వి. కృష్ణార్స 
తు ౧ ౧౬. చీ ఆ 1? 

లకాపమున ఖీష్తానులను సంవారించితివని భానము. నర...ప తెజనరొవాన? 
జీ a 

వ్యాపారము 'నవలంబించి, పం క్రీకంధరుక్ = రావణుని, నర... డవై =నరసి! 
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మూర్తి యొక్క వ్యాపారమునపలంబించి హీర ణ్యకళిఫపులక్ , జయించితివ్కి 

నరవారి శబ్దమునకు, ఇట ఒకమాతు, కృష్ణార్చునులనియు, నొకమాలు, నర 

వానరులనియు, వజియొకమాజు, నరసింహు(డనియు నర్థము [గ్రహించునది. 

తే, అర్జున చ్చేద మొనరించి $ తర్గచ(క్ర 
సన్నిభం బై న శితపరశథ్వధము చేత 

సర్వలో కేశ నంపూర్ణ శ చకథధార 
బాణ భంజన మొనరింప శ బరువె నీకు, 148 

టీ. సర్వలోశేశ = సమ స్పలోకములకు నధిపతీవగు నోయీళ్వరా, అర్హ 

చ(కసన్నిభంబు=చ(కముయొక్క_ సగముభాగముతో సమానమైనది, ఐన... 
"చేతా = అయినట్టి ,వాండియైన గం డగొడ్డంటి చేత, అర్జున చ్చేదము = కార 

వీర్యునిఖండించుటను, ఒనరించితివి = చేసితివి. సంపూర్ణ... ధారక్ =పూర్ణ్ణ మగు 

చకముయొక్క_ యంచు చే, చాణభంజనము= బాణాసురపధను, ఒనరింపక్ = 

చేయుటకు, నీకుకా, బరువే=ఫారమా? ఆర్థచకాకారముగల గండగొడ్డంటి 

చేతనే వేయిభుజములు గల కార్యవీర్యుని ఖండింపంగల్లినప్పుడు పూర్ణ మగుచ క 

ముచే వేయిమ్మాత మే "చేతులు గలబాణుని భజింప నీకు గష్టకార్యముకాదు. 

పరశు రాము(డ వయి కా _ర్తవీర్యుని6 జంపితి వనియు, కృష్ణుండ పయి చకముచే 

బాణుని జంపీతి పనియు ఫౌసము. అలం. ఉల త్తి. 

తే. (పథమపర మేస్థి. వె ననీ] పకృతియందు 
"శేవఫణిరాజ వయిన నీశశిరమునందు. 
గపట బాలుండ వయిననీశకడుపునందు 

విశ్వములు పండు నని నాధ $ విందు(శుతుల, 144 

టీ. నాధా=ఓయధీకా ! ప్రథమపర మేష్మ్టి వి='మొదటి(బవ్యావు, ఐననీ( ప్రకృతి 
యందు =ఆయినట్టి నీమాయయందు, శేనఫణి రాజవుజ శేషు. డనెడిసర్పనా 

యకుండవు, ఆయిననీశిరమునందుక్ = అయినట్టి నీతలయందు, కపటబాలుం 

డవుజకృ(తిమబాలకుండవు;, అయిన... నందు = ఆయినట్టినీగ ర్భగోళమందును క్ 
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టు 

విశ్వములు =భువనములు, పండుక = శయనించియుండు, అని, (శుతులక్ =వేద 

ములందు, విందుక్ =వినుచున్నాను. భువనములు, సృష్టికి బూ*ర్వమున(6 (బక్క 

లియందేయుండును. సృజింపంబడిననీమృట "శీషుండు వానిని తలతో మోయు. 

చున్నాండు. [పళయమునందు వానిని నీ కడుపులో నుంచుకొని పటపత్రమున 

శయనించియున్నావు అని సృష్టికీం బూర్వమును, సృష్టి కనంతేరమును (బు 

శ్రయమునందును లోకము లెచ్చటనుండునో యిందు. దెలుపంబడె. ఈ చెప్ప 

టచే భగవంతుడు సృష్టిస్థితి లయక ర్రయని తెలుపబడెను. 

క. నంసాఠినికరమానసన 

సంనడ్భన నావకరరజ శోధని యో 

కంసారి నీపదాబ్దని 

నంసాపరిశుది ఒడి శ వె పుణిదలంపన్. 145 
ధి ధి = 

టీ. ఓకంసారి=కంసునింజంపిన మోకృషా ! బుద్ధినై ఫుణిక్ = బుద్ధి చాతుర్య 

ముచే, తలంపక్ =అలోచింపంలా, నీపదా ... శుద్ది ఎ నీపదాబ్ద న నీపాదపద్మ 

ములయొక్క_, నినంసాజనవమస్క_రించుటయందలి తలంపుయొక్క, పరిశుద్ధి ణా 

చెర్భల్యయు సం...థని సంసారి = సంసారమం దున్న వారియొక్క, 

నికర = సమూవాముయొక్క_, మానస = మువస్ఫనెడి, సంసద్భవన = సభా 

మందిరమునందున్న, ఆవకరరజః = రాగ ద్వేషాదు లను గల్రీందు రబోగుణమనెడి 

పరాగమును, శోధని=తుడుచునట్టిది. పలువురు జనుల సంబంధముచే సభామం 

దిరాదులందు సంభ వించుచున్న పరాగమును జీపురు శుభ పఆుచునట్టు, భార్యా 

పుతులయొక్క_యు, మి తామ్మితులయొక్కయు సంబంధము సర్వదా గలుగు 

చుండుటచే, సంసారుల మనమందు సంభవించెడి రాగద్వేషాది హేతువగు 

రజోగుణమును నళింప(జేసీ మనంబులను నిర్శలంబులుగా( జేయునది నీపాద 

ధ్యానముకం కు పవేటొండులేదని భావము. 

తే, ధర్మ బీజ ! వియన్నదీశ తాత పాద ! 
కామికౌర[(పదొనె క $ కొల్పవ్భతు ! 

థి a=. 
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కామజనక ! చిదాత్మ (పీకాశథాప ! 
కొములనాభ ! చతుర్వర్ల 9 గతివి నీవ, 1 

టి, ధర్మబీజజ ధర్మ మునకు గారణభూతు(డవు, వియత్ ...పావ-_ 

న్నదీ=గంగానదిక్కి తాత=జనకమగు, పాదదరణములు గలవాడా, లోక. 

లను బవ్నితింపంజే సెడి గంగానదని నతీని పాదములు పుట్టించినవనుట చేయ వె 

దములు పరమపాపశములని తెరియవచ్చుచున్న ది. "కామి. ..పవృ క--కామిళీ 

కోరబడిన, అర్థ =ధ నాదులను, [పదాన= ఇద్భ్చుటయందు, ఏక=మ కమ? 

కల్పప్భ క = కల్బవృక్న్షును నసంటివా(డా, కల్న్చనృ క్క ముస లె6 గోరిన కోర్కు. లచ 

చున్నాందవు. ఈఛచెప్పుటచే నగ్గస్రురు పాగ దాతీయనుట స్పష్టము. కాసుజనక 

కాము. పుట్టంచినవాండా, చిత్ ..రూప_చిత్ =జ్జాన మే, ఆత్మ=స్పరూప" 

గాగల, (పకాశమూప= కాంతియే మూరక్షాంయలవాంగ్యా అనలా జ్లానరూ 
RA సా . మగు (వకాళశముగలవాంయసు ట. లేక చిత్ ...౫-ప..జూననూసమగు, వాళ 

ఇ 
వకాళమే సృాస ఘుూణాయలవాండా! ఈ చెప్పుటచె మోశ్న 
లు గూ 

(ట్ర ర్ల 

x ల 

రి ధ్ లీ 

యా లెబ్బమగుదున్నదె. కములసాభ =ఓ నారాయణా! "న్కు “సురా 

నాలుగు పురు పార యులకు దిక్కాగువా6డవు. 
థె 

గ్ ల x ఇ అ చ లా, sie - తౌ, ఓ గవా? నీవు సుర్త్మ మును లద ఎ లను సామ మును, మోక 

మును, సమకూర్పుచుంటికి, కావున భర్మార్గ కామ మోళయులకు నీవే యాగా 

రుండవు, 

తే. విశ్వరూప ! భనద్భూరి ఫ$ విభనవముహీమ 

యెంత నర్మింపంజాలు మా 4 యాూామనంబు 

(పాత వె చీర చెజింగున ఫే బకుగువా/డు 

హేమశే లంబు చిదిపి జా లెన్నిముడుచు 1? 141 

ట్. పిశ్ళరూప = (పపంచమే రూపముగా6 గలవాయా, భవత్ ...మహీ 

మ--భవత్ =నీయొక్క_, భూర=గొప్పదగు, విభఐమహీమ = సామస్థ్యాతిశేయ 

మును మాయోమనంబు, ఎంతీ...ఛాలుక = ఐపొటపర్లి ంపంగలను, బడుగు 
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వా(డు=నిటు పేద, పాత ె చీరచెజుంగునక్ = చినిశిన పప సంముయొక్క కొన 
ల రగా ఓ. =) 

యందు, హేమశె లంబుక =బంగారుకెండను, చిడివీ=జళిథిలముగాంజేస్రి తాలు 

ఎన్నియుడుచుక. = ఏపాటి మూటం గట్టును. 

తా. నిలుపేద బంగారఫుం గొండను ముక్కాలు గాం జే పైవస్త మున 

నన్నింటినిగాక కొన్ని ంటినిమ్మాత్ర మే మూట(గట్టు చంధంబున్క, మా నునస్సు 

లనంతేములగు సీ మహిమలలో నొక కొన్ని ంటినిమా|కో మే (గపాింప6౬ జాలును. 

అలం. న్నృష్లాంటేను. . 
లట 

ఇక ఆర గ అ అధ చ. అని యనేక (ప కారం౦బుల (బస్తుతించి నమస్క_రించె. ఇవ్వ 

ధథింబున "దేవ తార్చనం సౌనరితు భోజన కారన్గిం బులు దీర్చి 

వ్జితె నె నెజముతం బసకు న్టాంత కేళి సౌధం బెక్కి, విహిత 

కులదేవ తాభ క ముం నభ క్రియు నగు దమయంతీ 

౧ హా దేవితో డం XX, అనంత రంబ 148 

ట్రీ, విజన్ మయంతొంబు=జయింప(బ కన దేవేం దున మేడగలదె, పిపొ 

నై ,-భ యు = మాూపంబనేన యిబువేల్పులందు భ క్షిగలగిం 3 కృతభు క్తి 

యు = చేయం 3౮ జనముగలదియు, గేషము సులభము. 

ఛా, ఆరాగనూరముంల్ రమాసకియుదె + త్యా రాతీయుంబో లెశ్ళం 
0 

గ్ 0|| కలం (బొద్దుపుచ్చిరి వధూ 4 గంధర్వ విద్యాక ళా 

so లాప కోకిల కహూూ + శేళీమయూ రాంగనా 

చాఏనుండల తాండవార ఛభటికా $ సంరంభ సంభావనన్, 

శరీ. ఆరామా...ణుల్ = ఆనల దమయంతులు, రమాసతీయు=లక్మీ దేవి 

“యు, ఎ త్నారాతియు౯ పో లెక = నారెాయుజజండునువలె, నసధూ,... సంభా 

డ్ న క కళ ఇ ప కమ గో శ గ pe పనక్ వధూ = న్రీలయొక్చ., గంధర్వ విద్యా = “గానవిడ్యయందలి, కళా 

చాతుర్యము, రీరాలాసకలాప = చీలుకపలుకుల సమూహము, కోకిలకుసూూ= 

కోయిలల కృహూవ్వ నులు, శేళీమయయూర= కీ ఢామయూార ములయొక్క యం, 

అంగనా = న్రీలయొక్కయు,. చారీ = బారియ'నెడి పేరుగలదియు, మండల= 
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మండలమను పేరుగలదియు, నగు తాండవారభటీ= నాట్య విశేషము, వీనియొ 

క్క, సంరంభ=జఅతీశయ ముయొక్క_, సంభావనకొ = గొరవయుచేతనుు అనం 

గా శ్రీలు, కీరమ.లు, కోయిలలు, "నెమిళ్లు, ఆటక తెలు, తమతమ చాతుర్యము 

చూపుచుండగా. వినియు6 గనియు సంతసించి వానిని మిక్కిలి యాదరించునని 

భావము. శృంగార క్రీడల్, (పొద్దుపుచ్చిరి=కాలమును గడపిరి. గీతాది గోష్టి 

చేం గాలమును బుచ్చిరని భావము, 

వ, అంత. 150 

"లే. గగన వారినీల శైల శృంశ్రగంబునుండి 

డొలిపడె, (బొద్దు జేగురు. 1 గల్లు వూ లె 

దన్నిపాత సముద్ధూత $ ధాతుధూళి 

చందమున. దో(చె దివసావశసాన సంధ్య. 151 

టీ. గగన... నుండి గగనఆ అకసమనెడి, వారినీల = ఇం(దనీల మణిమయ. 

మయిన, శై ల=పర్వత ముయొక్క, శృంగంబునుండి = శిఖరమునుండి, (పొద్దు= 

నూర్యుండు, జేగురుగల్లువూకెక = జేగురుణాతిపలె, డొల్లిపడె౯ = కూలి 

పడెను, తత్ ....చందమునక్ తత్ =ఆ జేగురుజాతి యొక్క, నిపాత=పడుటు 

"జేర, సము.ద్దూత్=ఎగ సీనట్టి, ధథాతు=౫రికాది ధాతువులయొక్క_, ధూళిచంద 

మునక =పరాగమని, దిపసావసానసంధ్య = సాయంశాలసంధ్య, తోంచెక్ = 

శానవచ్చెను. ఉన్నత పడేశేమునండి యేదేనిగురుపదార్థము (కిందికింబడుచున్న 

ప్పుడు వాని తాంకుడుచే మధ్యనున్న మెత్తని శిలలు మొదలగునవి చూర్ణ మై 

ధూళు లాకసమున కగయుట (ప్రత్యక్ష దృష్ట్రము. అనై సూర్యు డనెడిపెద్ద 

జేగరుతాయి నలాకాశమాడి యున్నత [పదేశమునుండి జాటి (క్రిందికి? బడు 

చుండగా దాని రావపిడిచే నలగీన రికాది ధాతువులయొక్క_ పరాగమువలె 

సాయం కాలసంధ్య యొప్పుచున్న దని భావము. సూర్యుండం శాంతకిరణులడె 

పళశ్చిమదిశకేగుచున్నాండనియు, సాయంకాల సంధ్యారాగము వ్యాపించిన 

దనియు ఫలిశౌర్థము. అలం. రూపకము. ఉత్సేక్షయు. 
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ఊఉ. కోమల క(మచూళికల $ (కొ వ్వెజసంజకుం (బోదివెట్టని 

స్పీను కళోరతార రుకిం $ జెట్టుపలాప్పచు నట్టుళె త్తి వి 

(శామము వా లె గూసె విలేసచ్చరమాచలకూట పక్క_ణ 

(గామటికాకుటీర శిఖీరంబుల గుక్కు_టచ(క వాళముల్, 

టీ, కుక్కు. టచ క వాళ ముల్ =కోేళ్గీ పమూావాములు, విలసత్ ...రంబులక్ _ 

శులసత్ =ఒప్పుచున్న, చరమాదల = అస్తాచలముయొక్కొ_, కూట=శ్ళంగములం 

దున్న, పక్కణ = శబరులు నిఐసించెడి, (గామటికా = చిన్న పల్లెలందున్న, 

తుటీర= గుడి సెలయుక్క_. , శిఖరంబులక్ = కొనలందు ఎఆసంజకుక =ఆరుణ 

కాంతులుగల సంధ్యా రాగమునకు, కోమల. ..[శొవ్వు - కోమల=మృదువయిన 

తామ = బలిని, చూళికల కొవ్వు = జుట్టులయెక్క_ యతిశయము, (పోడి 

వెట్టక = ెంపుగల్టించుచుండంగా, నిన్సీమ... రుతిక- - నిక్సీమ = వాద్దు లేని 

కళోరజ=కఠిననుమిన, తార=మిక్కిలి పెద్దడియగు, రుతిక్ = కూరను, చెట్టు 

సులు="టిక్క_లు, ఆర్బుచుక = ఆడించుచు, ఆరుకు = మెడలు, ఎ త్రి, విశా 

మమువోలెక్ = విశ్రాంతిస్థానయుకుఐలె, కాసెను. సాయంసమయమందు. 

గోళ్లు (కూర మృశాదులపలని భయమునుండి తప్పించుకొనుటక యింటికొప 
య లి ఎ తా లే 

లందు వంచుటగలదు, అట్లు లిండ్లకొప్పులపయిననున్న కోళ్ళ గుంపుల యొజని 
ట ౧ గ ఆ 

జుట్టుల కాంతులు సం ధ్యా రాగమును వర్తించుచున్న (ళం డెను, ఇది ము, దిత్భగం 

థములందును (వారఠప్రతులందును బరిపరివిధములగు పాఠ ములతో నుండెను, 

ఆయిన నిది నీతారామాచార్యులవారి. శబ్దరత్నాకరమున నుదావృత పద్య 

మును బురస్కరించుకొని దెద్దంబ డెను. మజీియు కొక్కు.రో, కో యను ధ్వని 

మిశాంతి బానరున లె నుం డెనని భావము. 

తౌ. అస్తాదలకూటముననున్న పలెలందలి గుడీగాల పె నెక్కి కోళ్ల గుంపులు 

తమజుట్టుల యరుణకాంతుల చే సంధ్యారాగ మతికయించుచుండంగా అక్కు 

లాడించి గొంకు లె త్తి, వాద్దులే0 భీకరధ్వని విజృంభించునట్లు 7. గొక్కు.రో 

శోయని కూసిను. 
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చ. తలం (బఒతిబింబభాను మణి 1 దాల్సీ విహారన నాంత రంబున౯ా 

మల౯గమలంగి వెంజిలువశ నాతెియభంగి నవీననారణీ 

సలిలభరంబు దోలుకొని $ చయ్యనవచ్చినం జూచిఖీతిబి 

ట్టులీకియు. బో యె నత్త టీవి యోగ ముంబొందిర థాంగ దంపతుల్. 

ట్రీ అ గజి౯ల =ఆసాయంకాలసమయ మందు, నవీన ప ఛరంబు.- సవీన=నూతన 

ముగా వచ్చుచున్న, సార భీ = కాలుపయొక' ) సలిలభరోంబు = శల పవావామ్యు 

తలక్ =శిరమునందు, (పతివింబఖి "నుమణి౯ = జలగులోం (బతిఫలించినను "ర్యు6 

నెశ రత్నమును తొల్బి=ధరించి, విహారవనాంతిరంబునక =ఊ ద్యానసనము 

యొక్క. మధ్య భగ మునుండ, మలి, , నములంగి = నంక రణానడుచుచున్న దై, 

"పెంబిలుపనాతియభ 01౯ = పెద నాగకన్యకవ లె నే, తోలుకొని = వెంబడించి 

చయ్యనక =క్మీఘమముణ్యా వచ్చినక, చూచ్చి ఫీతి౯ =భయమువే, బిట్టు =అధిక 

ముగా, ఉలికియుయో లెక =ఉలించినవియునఫె, వియో కుక = ఎడంఛాటు 

ను, ఒంది, రథాంగదంసతుల్ = చకవాకద్చంన్నములు, పోయెక = ఎగిరిపో 

యెను. సాయంసమయములందు, సర్పము న తమ కలులగులు విడి 

బయట విహరించుటయు, దమ సమిపమునకు వచ్చుదున్నప్పువు భయపడి 

పతులు మొనలగునవి యెగిరిపోవుటయు సుపద్దయు, నుజీయు సు*ర్యా స్త 

మయ సమయంబున జ[కవాకములు వియోగ ఘునుబొంది పోవుటయు. (బసి 

ద్ధము. సాయం కాలమగుట చే స్వాభావిక సిద్ధమగు వియోగమునొండి యుద్యా 

న పనములందున్న "కాలువలో. (గీడించుచున్న చకవాక పతులు ఆ సమయమున 

చెగిపోవుచుండోను. సాయంసమయమంషు( బూవులు మొక్కలు మొదలగు 

వానికి నీరుకట్టుట మిక్కిలి మంచివను తలంపుతో నుద్యావ ననపాలకు లపుడే 

కాలువలనుండి నీరు వపలిరి. ఆనీరు వకవ్యకమఘుగాం గాలువలలోనుండి (పవ 

పించుచుండేను. అప్పుడు సాయంకాల సు "ర్యకిర ణములు _వహీంచి వచ్చు 

చున్న జలపవాహాగమునందు6. (బతిఫలించుచుం ణెను. ఈయర్థ మును గవి 

యిట్లు చ్చే కీంచుదున్నా(డు. అప్పుడే విడుపంబడిన జల(పవాహముయొక్క 

యగమున( (బతిఫలించిన నూర్యుండు తలయం దున్నమానికమున లె నుండ గా 
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నమధథ్యమందు వంకరగా బాజణుచున్న జల పవాసాను,వంకి రగ జరుగుచున్న 

గొాగకి న్యకన లె నున్నపనియు, నది సకిఐడి తవు చెంతకు పచ్చుచుండ( జూచి 

మంతవణకు( గాలువఐందు వివారించు చున్న చ కవాకనులు భయమునుబొంది 

రసా వర్మిం చెను. వ దము పయోగమున  నెగురు 

పన్న ణక ఐలు జల(పఫవావామును బామునుగా భాసించినట్ల ఇప్పుట చ 

9లం. ఉన్చెొక్ష, 

టై. రక గాహి గరుక దగజ క రాశీక నావి రాము భమి౯ 

గాశిరాభ కగేష్టకారుచి పరాశేగంబుక్ సహ్మసాంకు శా 
ణాశ౦బు న్షడియించె ఛాతే నవసం$ ధ్యాఖడము న్వేదనా 

వేళ్ళ స్వాంత వథా౨ంగదంపతి చమూ + విచ్చేద లీలారయె.. 
న రా 

టి. ధాత=(బహ్య, వేదనా... లార్థ మై వేద నా= వియోగ సం తాపమునక్కు, 

శ =మందిర మునంట్పగు, స్వాంఠ= చిత్త ములుగల, ర థాంగ= చక వాకములయొ, 

౧-) వంపతి= మిసునములయొక్క_, చమా= సమూవాముయొకి ఇ, విచ్చేద=వి 

కో“ మునుబొందించుటయ నెడజి, లీలాస్థ మై= వ్యా పారముకొఅకు, నవసం ధ్యాఖిడ్డ 

ఎన్ =(కొ త్తసంధ్యాకాలమ నెడి ఖడ్డ మును, రశ్ని...(భమిక్ --రశ్ని=(పగ్టము 

నెడి తాన్షను, “కిరణ వగ హోర శీ ” అని కోశము. (గాహీ = పట్టుకొను 

పన్ను, గరుత వ గజ=గరుడుని యన్నయగు ననూరునియొక్క_, కర = చేతు 

చే, ఆరబ్ధ= ప్రారంభింప(బడిన, అవిరామ=ఎడ తెగని (భమిక్ =తిరుగుట 

లిగినట్టదియు, కాశ్షీ రా... గంబుక్ - కాకీ రాభ =కుంకుమవ లె ఇజ్జ్ఞ-గానున్న, 

రజకిరణముల నె, ఇస్ట్రకా= ఇటికలయొక్క్క_, రుచి= కాంతియ నడి, పఠా?”౦ 

ఎక జ చూగ్గ ముగలదియును, సవాసాంశు. ..౦బుక --నూర్యుండ నెడి సాన 

గాతిని, కదియించెక = చేర్చెను. అనగా సానంబ ప్రైనని భానము. లోకములో: 

త్తులను సౌనయట్టుట కొక రీతిగలదు. తిరుగటి డిమ్మపంటి యొక రాతికి నొక 

"య్య యిరుస్తు నమ రురు, ఆయిరుసుకొన నొక దారునునకు. (గువ్వంబడిన 

మొక యినుపచీల కము రురు. ఇతౌాతిచక్రములోనుండి చొచ్చిపోయిన రెండవ 

“నను నశ చేయుదురు. ఆయిరుసునకు( (దాటినిజుట్టి (తిప్పినచో 'నాతాతి 
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చక్రము తిరుగుచుండును,. అట్లు తిరుగునపుడు కళ్తులను నాచకాంచలమున€ 

చెట్టి పవనుగల్లించుచుందురు. నడుమనడుమ నిటికపాడుయుగాని మె త్తనియిసుక 

గాని యాచకయునవేకి నీళ్టుఃజల్లు చుందురు. ఆనీటి సంపర్క_ముచే నాభాళి 

పంకమయి యా చక్రము నంటియుండును. ఇట్లుండం గాలాధారముననున్న 

సూర్యబింబము సానతాయివ లె నుండగా, సూర్య సారథియగు నకూరు( డా 

శాణచకయును (ప్రగ్గయులనెడి (తాళ్ళ తోం (దిప్పుచుండ గా, సాయంళాల 

మగుట చే చెజ్టని సూర్యకిరణముల కాంతి యిటిక పొడుమగుచుండరగా, (హా 

యను శీల్సి చక్రవాక మిధునముల సంబంధమును శేదించుటకై కావలసి 

యున్న సంధ్యా కాలమనెడి ఖడ్డమును సౌన(బట్టు చున్నట్టులుం డెను. చక్రవాక 

ముల సంబంధమును ఇేదించి వియోగము గల్ల్పించుటకు సాయంకాలము ఖడ్డము 

వలె నొప్పుచున్నదని భావము, సాయంకాలము చూపట్టంగాం జకఛభాకము 

లెగిరిపోయెొనని ఫలి తార్థము. ఇట రెండపపాదము కొన్నింటి (పతులలో 
« ఇ 77 కాళీ రాజన వేష్టకా రుచిరరాగంబుక్ ” అని యున్నది. నుఖి కొన్నింటిలో 

‘ వరేవ్ల శా యని యున్నది. కాని యీ పాఠము మూలమునకు సరిఇానట్టు 

«6 8 ఆ 23 తోచుచున్నది. అం ఫీస్థారుణి మేస్ట్ర కా విసరణాక్ళోణే” అం యున్నది. 

అనయ్యా సూర్యకిరణము లందున్న యరుణిమ యనెడి యిష్ట కా చూర్ల 

ములచేత శెజ్జనిది, అని యర్థము, ఆందులకు( దగినట్టుగా క కాశీ గాభ కే 

వ్రకా రుచిపరాగంబుక ” అని మార్ప(బడెను. సూర్యకిరణ ముల నెడి యిటికల 

సంబంధియగు, రుచిపరాగంబుక్ జ కాంతియ నెడిధూళి కలదియని యర్ధ మనుకూ 

లముగా నుండెను. కీరణములం దిష్టకాత్వమును, -గాంతియందు.( దచూఇరఠత 
అ జ క్ి వ్ 

మును నారోపీత ములర్మ్య, అలం, ఉ క్పే&, రూపకము, 

కే. సలిలనిధి సార్వభౌమ కాశే స్రాపురం,ధ్రి 

యోాలగందంపుబస పాటె $ నొకొ_యన(గ ! 

గమల కింజిల్క_ రేణు సంశకాశ మగుచు 
నింగి నెజి సంజ కెంజూయ 3 నివ్వటిల్లె. 1656 
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టీ. సలిల, ..రంధిఎసలీలనిధి= సము దములకు, సార్వభోను= మండలేళ్వ 

రుండయిన పరుణునియొక్క_, కాష్టా = దిక్కనెడి పురంధి = క్షీపడంతి 
యనుట. క. సుతో, ఆడెక, ల 

స్నానము చేసిన దేమో యన్నట్టు గా, నెజిసంజకెంజాయ = పూర్ణమైన సాయం 

శాల సంధ్యారాగము, కమల, .. శము--క మలకింజల్క_ =పద్మ కేసరములందలి, 

శీణు =పరాగముతో, సంకాశ ముజసమమగునద్రి అగుచుకొ, నింగకొజఆఅకాశ 

మునందు, నివ్వటి లెక = వ్యాపీంచెను. పద్మకేసరములతో సమమయిన సాయం 

సంధ్యారాగముచే వ్యాప్తమగు పడమటేదిక్కు పూతపసపుతోం దానమాడి 
నదో యనునట్టుండెను. 

క. కుసుమం ' బద్ధినవిధమున 

బసపున వా త్తించినట్లు $ బంగారమునకా 

బన నిచ్చినగతి, సంధ్యా 

వసరంబున నింగి యరుణ$వర్గ్లం బయ్యెన్. 156 

టీ. నిగిజఆకాళ ము, సంధ్యావసరంబునక్ = సంధ్యా సమయమందు, కును 

మంబు = కుసుంబారంగు, అద్దినవిధమునక్ =అంటించినరీతిగా, పసపునక్, 

వా త్తించినట్లు = పూంతపూసినట్లు గాను, బంగారయునక = బంగారము చే,పసను = 

ఎజుపుమించిన పసపుచాయన్సు ఇచ్చినగతి౯ = అనలా బంగారునీటితోం 

న అరుణవర్ణ ౦బు=ఎజ్జిని పన్నెగలది, అయ్యుక్ _అలం, 

చా. సులభము. 

క. అభినవ సంధ్యా తాండవ 

రభస రయచ్చిన్న హివు ధశరాధర క న్యా 

(పభువోరాన్థులభంగిని 
నభస్థలిం చొరకా గశేణంబులు వైకి చెన్. . 167 

టీ. శా ణంబులు = చుక్క మొ త్తములు, అభి... ఛభంగిక్ - అభినవ = 

అప్పుడే (పారబ్ధమయిన, సంధ్యాజ సంధ్యాసమయమందలి , లౌండన ఇ = ' నృత్య 
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మునండున్న, రభస = సంతోవయుచేనైన, రయజ వేగము బే, ఛిన్న = తెగినట్టి, 
హీను... పభ = పార్వతీపతియొక్క_, వోర= తావళ ములోని, ఆస్థులభం5 ఆ 
ఎమ్ములతోంటేగిన శవూసలవలె, నభ స్టరిక్ = ఆక సమునందు, పొడివెక్ = ఉద 

యించెను. సాయంసమయమం దుదయించిన నక్షత్రము లాసమయమందు 

చార్షాతిశయమువే నృత్యము చేయుచుండుట చే( బిగినట్టి శంకరుని తౌవళము 
లోని యెముల పూసలవలె నుండెనని భావరు, ఆల _ ఉత్చే)క్ష. 

మ, చరమాశా నికపోపలాంచలముస౯ సంధ్యా పకాశోదయం 

బొరంగావించి విరించి చే, గొనినసూ శర్యుండన్న దార్వన్నెబం 

గరపుం బూదియకై వియద్విషణి వేశీడ్క_౦గాలమన చ్చు చె 
చ్చెరంజెల్సీ ౦చిన గవ్యచౌశ మనమింశ చెం డదారకాచ[కముల్ ॥ 

టీ. కాలమన్నచ్చు=కాలమనెడి బే హోరి చరమా .. ముగక్ --దరమాళా ఇపళ్ళి 

“మదిశ్క_ నెడి,నికపోపల = గీటుణాతి యొక్క, అంచలమునక౯ =కళొనయందు, ఇట 

జరమాశయందునిక పోపలాంచలము నారోపింపపలయును. అట్లయినచో , నాకాశ 
“మొక గీటుజొయివ లెను, పళ్చిమ దికొ-క' కొనపలెను నున్నదనివెప్ప నొప్బియుం 

డుశు. మణియు సామాన్యముగా నికషముమొక్క కొనయం చే సారాసారమును 

(గహించుటకై బంగారమును గీటు బెట్టుచుందురు. సంధ్యా... దయంబు=సం 

ధ్యాకాంతియనెడి, ఒరక =గీటును, శావించి= చేసి విరించిచేక్ =(బహ్హపలనం 

కొనిన ...పూదియతై = కొన్నట్లి సూర్యుండ నెడి,పదాఆువన్నెబంగార పుం బూస 

నిమిత్త మ్రువియద్విపణిక =ఆకాశ మగడి యంగడియందు, వే డ్ర క ఇ వేడుకతో, 

ెచ్చెరక్ = వేగ ముగా, చెల్లించిన గ వ్వచౌక ము= వెలకులగానిచ్చిననప్వలయొక్క_, 

పుంజీల్కు అనక = అనునట్లుగా తారకాచకముల్ = చుక్కయొ తృముల్కు 

మీంచెక = ఆతిశయించేెను. (బ్రహ్మయ నెడి ళిల్చి పదాతువన్నె్న బంగారముతో? 

జేసిన స్తూర్యుండ నెడి పెద్ద పూసనుజీసి గగనమనెడి యంగడికి6 దెచ్చి యమ్మ 

కాపంగాం గాలమనెడి వర్తకుడు దానిని పళ్చిమాశయ నెడి గీటుణాయి కొన 
యందు సంధ్యాఠాగ మనికిగీటును బెట్టి సరీక్షీంచి దానివెల నిమి శ్తమై చెల్లిం 
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చుచున్న గవ్వచౌక ములో యన్నట్లు చుక్క_మొ త్త ములు (పకాళించిను. శిల్చు 

శేదేని మనోవార వస్తువునుజేని యంగడికిం గొనిపోవుటయు నచ్చటి వ ర్రకులు 

దానిం బరీక్నించి పుచ్చుకొనుటయు. (బనిద్ధము. మణియు మన దేశములో చాత 

ములిచ్చి బంగారమునుగొన్న ట్లు కొన్ని చేశములందు గవ్వలిచ్చి బంగారమును 

గొనుటయుకుగలదు. దీనికిమూలమునందు * ఆకాశమనెడి శ్రీ సూర్యుండ నెడి 

బంగారుంబూసను నిచ్చివేసి పుచ్చుకొన్న గవ్వలవలె నక్షతము లొ ప్పెనని 

వెస్పంబడినది. అందాక సమునకు దాః అని (పయోగింపబడే, శ్రీలింగమువలన 

నాకాళశ మనెశి న్తీ లోకవ్యపహారము నెజుంగనిది కావున "హెచ్చువిలువగల 

శుంగారమునిచ్చి గవ్వలు ఫపుచ్చుకొనుచున్నదని వక్కా_ణింపంబ డె. ఆ శ్రీకి బదుల 

శా నిందు ఛాందను(డగు (బవానువాడెను. లోకవ్యవహారమెటుంగని (వాను 

చంచించి యతేండు దెచ్చిన సూర్యుండ చెడి బంగారు పూసను బుచ్చికొని వాని 

శిచ్చుటకై తనసంచిలోని గప్టుమొ _త్లములను నొక్కపరి (గుమ్మరించెను. అట్లు 

ుమరింపంబడిన గవ్వ మొ త్తీములపలె( జుక్క_లువిలసి ల్లైనని భావము. సూర్యుం 

డస్తమించె ననియు జుక్కు లాకసమున వ్యాపించె ననియు ఫలి తార్థము. 

అలం, రూపకము. ఉలేక్ష. ' 

మ. నభ మెల్లం గలయంగ నిండంబొడి చె $ నృంధ్యావ శేపాదృ తా 
రభ టిడంబర తాండవ [భమరికా $ రంభంబునకా, శాంభవీ 
(వభుపా దాహతిమిందికి న్ని గయు చు శే బహ్మాండ గోళంబుతో 
నభిసంబద్ధములయ్యెనోర జత శ. లాళ్ళ ౦బులన్నట్టుడుల్, 159 

టీ, సంధ్యా. రంభ ౦బునక్ __సం ధ్యా=సంధ్యాకాలముయొక్క, ఆవే 

వజ=మిగిలిన భాగమందుు, అశంగా సంధ్యాకాలాంతమందనుట, ఆదృత =ఆద 

రింపంబడిన, లేక, అంగీకరింపంబడినదియు, ఆరభటీ= నీర్నుయొక్క.., డంబర= 
అరిశయముచేతనై న, తొాండవజనాట్యముయొక్క., (భమరికా = తీరుగుటల 
యొక్క, ఆరంభంబునక్ = (పారంభ దశయందు, కాంఛవీ...వాతిక కాం 

ఛభవీ పభుజళంకరునియొక్య_, పాదావాతిక ఎ కాలి దెబ్బల చే, మోందికికా నెగ 
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యుచుక్ , రజతనై. లాళ్శంబులు= వెండికొండయొక్క._. జాలు, (బహాండగోళ 

బుతో, ఆభిసంబద్దములు= అంటుకొన్నవి. అయ్యెనో, అన్నట్టులు, ఉడులు 

చుక్కలు, నభమెల్లక కలయంగక =అశకాశళమందంతటను, పొడిచెక్ =ఆ 

యించెను. సంధ్యా కాలాంతమునందే చుక్క_లు చూపట్టు చుండును. కాన పడ 

మున, సంధ్యావశేషమని (పయోగింప(బడినది. శివుడు సౌయంసమయాం 

మం దతినై ఫుణ్యముతోం 7 లాసపర్వతమునందు నాట్యముసలుపలా నః 

శాలి తాంకుడు చే శిథిలములయి మోందికెగసీ (బహాండ కర్పరమునకు6 (గింది? 

గమున నంటుకొన్న వెండికొండ ళిలలుగాంబోలునని తోంవించుచుం జుక్కు_ 

గగనము నావరించెను. ఆలం. ఉ ల్చేక్ష. 

నీ, చుక్క_లోయివిగాను + సురలోక వాహినీ 
విములాంబుకణ కశదంబములుగాని 

'తారలోయివిగావు  తారాపథాంబోధి 
కనునీయ పులిన సంశఘములు గాని 

యుడువులోయివిగావు $ మృడునంబరంబున 

చాపించినట్టి ముశ త్యాలుగాని 

రిక్క_లో యివిగావుశ రేచాముతుఆుము వె 6 
జెరివిన ముల్లె (కొళవ్విరులుగాని 

చే, యనుచు లోకంబు సంచేహీీముందు చుండ 

బొడిచె (బహ్మాండ పేటికా $ పుట కుటీర 
చారుకర్పూర ఫాలికా శ సంచయములు 

'మెండుకొని యోలి నతు(త + మండలములు. 1 
టీ, ఇవి= ఈకానవచ్చుచున్న వి, చుక గాలోజనతత్రములా? సుర... కా 

నురలోకబాహినీ= గంగానదియొక్క_, విమలజస్వచ్శమైన, అంబుకణణరూ 

బిందువులయొక్క., కదంబములు=సమూవాములుగానిి శావు=చుక్కొ_లుగా 

ఇవి, తారలో, తారా... భుములు - తారాపథాంబోధిజఆకోశమెడి సమ 
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ముయొక.., కమనీయ=మనోవారమైన, ఫులినసంభుములు= నె కతములసముద 

యయములుకాని, కావు= తారలు కావు. అనగా జుక్కాలు గగనము సశుద 

మువలెన్కు చుక్క లిసుక తిన్నెలవలెను విరాజిల్లుదున్నవని భావము. ఇవి ఆడు 

వులో=నక్ష[కీయులా, మృండునంబరంబునక్ =శంకరునివ స్త మునందు, అనలా 

నాకాశమందనుట. శంకరుడు దిగంబరుండు కాన, యా కాశముసాడ నట్టి దే 

కాన యీవెప్పుట సరిపడుచున్నది. తొపించిశట్టి ముత్యాలు కాని, కావు, 

శిక్కలో, ఇవి కావు, 'రేచామ= రాత్రి య నెడి నీ, తుజంయుెక్జసీగమింద, 

చెరివినమళ్లై (కొవ్విరులు = ముడి చినటై మళ్లెపున్వులు కాని అనుచు, లోకంబు= 

{పజలు, సందేవాము, అందుచుండన్ , (బహాండ,.., చయయులు - (బ్రహ్మాండ పేటి 

కాఫుట=(బహాండమనెడి "పెశ్రుయొక్క పెభాగము, కుటీర = గుడిసెగాగల, 

చారు=సుందర మైన, కర్పూర ఫాలి కా = క ర్చూరఖండ ములయొక్క._, నంచయ 

ములు=సమూసహాయులు, అగు నక్షతీమండలకులు, మెండు$కెని= వ్యాపించి, 

పొడి చెక = కానవచ్చెను, 

తా. గం గానదియొక్క_ జలకణములు కొని యివి చుక్కు_లుకావని కొంద 

ఉఊును,నివి యాకాశమనెకి సఘమ్ముదముమొక్క యిసుకతి న్నెలు గాని చుక్కలు 

-గాపని కొందజునుళంక రునిపస్త మున దావీంచిన ముత్యాలు కొని నక్షత్రములు 

కావని కొందటును, ర్మాతియనెడి న్లీ) కొప్పున ముడుచుకొన్న మళ్లైఫువ్వులు 
శాని తౌరలుకావని కొందజును, సందేహిం మనట్లు-గా( (బహోండ మనెడి పె స్టైలో 

నుంపంబడిన సుందరములగు కస్పురపు(బలుకులచందంబున నక్ష[తయు లాకస 

మున జూప ును. అఆలం=సందేవాము. 

చ, హట మరులీల నిర్శగులు $ నచ్చర లేను ఎవేల్పుకేట నొ 

క్కృటవిహకెంప, సందకికిం గాక తొలంగి చరిం౨చుమోన క 

ర్క_టముకరంబులొక్కొ_యనలేీగాగగన్మా గమునందుమిానక 
ర్క_టమకరంబు లెంత యు బశ కాశ మునొం దెని శా పసంగతిన్, 
టీ. నిర్భరు లు = ముదుసలిత కములేనివారు, అకంగా దేపతలనుట, అద్చరలేను 

లుక్ =అప్పరః స్త్రీలును, వాటదురులీలక = పకాశించుచున్న గొప్పదగు విలాస 



1062 శృంగారనై వధము _. [ప-162. 

ముతో, వేల్పుకేటళ€్ =గంగానదియందు, ఒక్కటక్ = ఒక్క_మాటుగా, నివా 
రింపక్ =జల్మకీడలు సలుపుచుండంలా, సందడికిక =వారిరాపిడికి, కాక= ఓర్వం 

జాలక, తొలంగి=అటనుండి తప్పించుకొని చలించు, ,. మకరంబులు= సంచరిం. 

చుచున్న చేపలు, ఎం(డులు, మొసళ్లు, ఒక్కా అనలగాక =అనునట్లుగా, 

గగనా(గమునందు =వియ త్తలమునందు, నిశా_పసంగతిక = రాతిసమయము 

వచ్చుటచే, మోన... రంబులు= మోనక ర్మా-టకముకర రాసులు, ఎంతీయుక = 

మిక్కి_లి, (పకాశమునొందెక =ఒ"ప్పెను. 

తౌ. సురలును సుర స్రీ లును నధికమగునాస క్రితోను, తొందజపాటుతో 

డను, గంగానదియందు విహారముసల్పుచుండ వారిరాపీడిని సహింపలేక 

భయముతో, నందున్న మినములు, కర్యటకములు, మొసళ్లును గగననీమకు 

పచ్చి చేరినవేమో యనునట్టుగా మిన కర్క_టకమకరరాసులు రాతిసమయ 

మగుటచే నాక సమున( జూప ప్లేను. అలం. ఉ న్చే)క్ష. 

ను. విపులాకాశ నిపాతభీతీ కలనా $ విన్య స్తదుర్వర్ల కీ 
లపరిస్సూ రి ర్హినిశాలతా కుసుముముల్ 5 భౌసిల్లె (బహ్మోండ మం 

టప కాషానుల కీటరం( ధరజముల్ క్ట నాకాపగాచ([కవా 

క వురం(ధీనయ నాకు బింయమవులున+క త గవా[గామముల్. 

టీ. విఫపుల...న్ఫూ ర్హిక్ _ విపుల= విశాలమయిన, ఆకాశ =మింటియొక్ము-, 

నిపాౌఠరజపడుటయందలి, భీతి = భయముయొక్కొ_, కలనా=అతిశయముచే, 

విన్య స్తజ తౌవీంప(బడిన, దుర్యర్ల కీల= వెండి మేకులయొక., పరిస్ఫూ రిక్ ఇ 

(పకాశమును, అనలా నక్ష(తములు ెద్దదియగు నాకాశము పడిపోవు నేమో 

యన్న భయము చే దృఢత్వముకై 'తావీంపంబడిన వెండి మేకులపలె వెలయుచు 

న్నపని భావము. నిశాలతౌకుసుమముల్ = రాత్రీయనెడితీ వెయొక్క_ పున్న 
ములును, (బహాండ ... రజముల్ --(యహాండమంటప=జ_బహ్మాండమ నెడి మంటప 

ముసంబంధియగు, కాస్థ = దిక్కులనెడి దూలములయొక్క_, అమల=స్వచ్చ 

మయిన, కీటరంధరజముల్ = ఫుర్వులయొక్క_కన్నములనుండి పడిన పరాగ 

ములును నాకా..,.దువులు - నాకాపగాజగంగానదియందలి, చక్రవాక పురం 
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(ధీ=అ(డు చక్రవాక పతంలయొక్క్య, నయన = "బే తములనుండి జూాఆంచున్న, 

ఆ శువిందువులు=క న్నీ టిబొట్లును, (ఐన) నక్షత గవా గామముల్ = నక్షత 

ములయొక్క_యు, (గవాములయొక్క_ యు, సమువయములు, ఫాసిలెక్ = 

(పకాళించెను. రాతీసమయమున( బతి వియోగమునకోర్వ లేక చకవాకసమా 

వాము దుఃఖించుచు విడుచుచున్న కన్నీ టిబిందువులవ లె జుక్కాలు విలనిల్లు 

చున్నవని భావము. అలం. ఉర్చేక్ష. 
తా. ఆకాశము పడిపోకుండ దృఢంబుగా నుండుటకై తౌపించిన వెండి 

మేకులవలెనున్న నక్ష [త సమావాములు రాతియ నెడి లతయొక్క_ పువ్వు లవ లెను, 

(బహాండమంటపమున కమర్చినదిక్కుల నెడీ దూలములందున్న పుర్వుల కన్న 

ములనుండి రాలిన 'తెల్లనిపరాగములవ లెను గంశానడియందుండి భ ర్హ వియో 

గము గహీంపళేక జక్క.వలు కన్నులనుండి జాఆవిడుచున్న నీటిబిందువుల 

' పలెను( (బకాళిం చెను. 

'ఉ కాలకిరాత పాదతల 9 ఘట్టనం జేసి పఏియద్యనీమహాో 

కాలఫలంబు భాస్క రుండు $ (గక్కునన స్త స్తమహామహీధర 

స్థూల శిలాస్థలింబడి డియెం + దోర ములైన తదీయబీజము ల్ 

నీలరుచుల్ వడింజెద శె శ నింగి ననచ్చ ) త మశ్ళలంబునన్. + 168 

టీ. వియత్ ...ఫలంబు-వియద్వనీ=ఆ కాళ మెడి పనసంబంధియగు,మహో 

శకాలఫలంబుజముసిండిపండయిన, భాస్త్లరుండు= నూర్యుండు, "కాల... చేని, 

కాల= కాలము నెడ్రి కిరాత=కి రాతునియొక్కు., పాదతలజ అఆఅకాలియొక్శ్ళ, 

ఘట్రనక 'చేసి= రావీడి చేత, (గక్కునక్ =వేగముగా, ఆ స్త... స్థలీక్ -అ స్త 

మహామహీధర = అస్తా(దియ'నెడి పెద్ద కొండయొక్క-, స్థూల= పెద్దదయిన, 

శిలాజ పా పాణముయొక్క, స్టలీక్ [ప డకవంద్యు పడియెలొ, నీలరుచుల్ = 

నల్లనికాంతులుగల వియు, తో రములు=పెద్దవియు, ఐన తే దీయవీజముల్ = అయి 

నట్టి యా ముసీండిపండులోని గింజలు, నింగిక =ఆకాశ మునందు, అనచ్చి. ..లం 

బునక్ -అనచ్భ=మలినమైన, తమళ్ళలంబునక్ = చీశటియనెడి మివ చేత, 

వడిక్ =లీ ఘముగా, 'వెదళరెక్ =వ్యాపీం చెను, 
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శా. కాలమనెడి కిరొతునియొక్క పాదతాడనముచే నాకసమనెడి వనము 

లోని ముసిండిపండ నెడి నూర్యుండు వేగముగా నసాచలమందున్న శిలాతలము 

పెంబడి శిథిలముకాయగా దానిలోని నల్ల నిగింజ లాక సమయమున జీశట్లనెకిమిషచేక 

వ్యాపించెను. అలం. రూపకము. అపవ్నానయు. ఉ త్చేక్ష. 

జే, పగలు (బహ్మండభాంగ కశర్పరమునందు 

గగనమణివీపమున నైనశే కజ్దలంబు. 

రాఅనో కాక యంధ కాగ కంబు జేర 

గాలవాతూలహతి, నిశాశ వేళ యందు. 164 

టీ, పగలు=పగటిపూంట, బహోం.:. నందు బహాండభాండ=[బహాండ 

గోళమచెడి, కర్చరమునందు =కొ ప్పెరయందు, గగనమణి దీప యున౯ = సూర్వుC 

డచెడిదీపయు చేశ, ఐినకజ్జ్ణభంబు = ఉద్న్సవించివకాటుక, నిశావేళలందుక= 

రాతి సమయమందు, కాల...వాతిక్ _కాల=కాలమనెకి, వాతూల = మహో 

వాయువుమొక్క_, వాతిక్ = దెబ్బ చేత, అంధకారమకు పేరక్ =చీంకటియను 

మినచేత, రాలెనో కాక=రాలినదికాంబోలుము. 

తా. పగటిపూంటటయందు సూర్యుండ నెడి దీపపుకొనపలన( (బహ్మాండక ర్పర 

మునకు బట్టియున్న కాటుక, ర్మాతియందు కాలమనెడి మహావాయువు వీవ 

mC జీంకటియనుపేరితో రాలినది కా(బోలును. ఆలం, రూపకము. ఆప 

వ, అంత నమ్మహీ గాకాంతుం డట మున్ను నిశాముఫోది3 

క్రి) చూకలాపంబులు నిర్వ ర్శించుటఎజేసి క్రీ కాపాధంబు సః 

వనిలువునకు దమయంతీసమేతంబుగా నేగి, యచ్చోట శంద్ధాం 

త కాం తౌడన౦బు పరివేష్టింపం గొలువ్రండె. అప్పుకు పొడుపు 

గుబ్బలిమోందం బొడతెంచు పూర్ణ చందుబింబంబుం బొడగని 

యంగన కీట్లనియె. 165 
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త్తే, కద్ధ కాంచనవిండంబు $ సూర్వ్యుం దిగిచి 
పూర్ణ క శి( బూ:తే బుగారుశ పూడె నొసంగి 

సాయ నునుధూ రు వంచించె $ జగము నెల్ల 

దెల్లంబాొణెకు నదెచూడు శ తెజివ! విధుండు. 166 

టీ. తెజవ - ఓనమయంతీ ! సాయమనుధూ రుండు= సాయం కా లమ నెడి 

తంచకు(డు, శున్గ కాందనపీండంబు = మేనిమిఅగు బంగారుగుండయిన 

సూర్యుని, తిగిదిడతీసికొని, పూ(తబంగారు ఫూ దె=పూతబంగారుతోో (జేసిన 

పూసయ, సూర్ణశ శశిక = పూర్ణ చం్యదుని, ఒసంగి= =ఇచ్చి, జగము నెల్లక్ = లో 

కమునంతను, వంచించెక =మోసపుచ్చెను, విధుండు =చం దుండు, తెల్లగా ఆ 

డుక = తేల ల్ల గాయగానవచ్చుచున్నా(డు, అదె, చూడు=అదిగో చూడుము. లోక 

ములో వంనకులు త మయొద్ద సామాన్యప స్తు సువుండినచో దాని. దమ మాయచే 

నమూల్యవ సువుగాం గనయిమనట్లు చేర యికరులకుంజూపి మోసపుచ్చి, వారి 

కావ స్తువునొసంగి వారియొద్దకుండు మం దివ స్తువుకుదీశకొనుట (ప్రశద్ధము. ర్డీ 

దమయంతీ! ఆశ్షే యిప్పుడు కాలమనెశమోస గాడు జగమునొద్దనున్న నూ 

రు డనెడి బంగారుగుండునుజూచి, దాని. దీ*కోవ లెననియెంచి తనయొద్ద 

నున్న చం్భదు(డనెకి వెండిఫూసను బంశారునీటిలళోముంచి మోసపుచ్చి యా 

పూసను లోక మునకిచ్చి సూర్యు. టడగెడి See లాగికొనెళు. బం 

గారుచాయ [కమముగా6 బోవుటచే సాయంకాల ధూమ (డు చేశనమోసము 

'తెల్లమగుచున్నది. వా(డు చేసినది మోస మేకానిచో మొవట బంగారుచాయ 

తోనుండిన చందుండనుపూస [కమ[కమము గా( దెల్ల బడ నేల? చందు శుడ 

యకాలర క్లిమనువికిచి ధపళత్వ మును వహీంచుదుండేనని ఫలి తొక్టము, ఆం. 

రూపకము. ఆకే ష్ష. 

నీ. ఇందుకాంతంబుల ఫే నబ్బంగివకీసెఫో 

నిష్యంద కీలాల శ నిన రిములు 
యు 

చ కవాకములలో $ చనయుగ కములనె 
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ట్లుబ్బెనో వీరహా చాశప్పోదకములు 

చందాాత పమున నే $ చందాన(గురిసెనో 

ధారాళమగుచు నీ $ హోరవృష్టి 

విపినవీధికల నే $ విధమున గా జెనో 

శేఫాలి కాపుప్ప్ర సీధు ధార 

కే, యిన్నివిధముల నభిన్నద్ధి $ యెసంగబేని 
యొవింగిపవలింటియట్టుల శ యుండు(గార్ 

యూర కేల విదబృంభించు] నుదధు లేడు 

నుత్పలేతుణ యీ శ శాంకోదయమున. 167 

టీ, ఉత్చలేక్ష ణజనల్ల(గలువవంటి శే త్రమలుగల దమయంతీ ! ఈశశాం 

కోదయమునక = ఈచందు డుదయించుచున్న సమయమునందు, ఇందుకాం 

తంబులక్ =చందకాంతరళ్న ములందు, ఎబ్బంగి= ఏవిధముగా, నిష్యందకీలా 

ల నిర్చ్రరములు =(సవించుచున్న జలప్రవా హములు, పడి"సినో = (సవించెనో, 

చూడుము) చందకిరణములు తా(శినప్పుడు చదందకాంతశిలలు జలమును వెడల6 

(గక్కుట స్వాథావికము. గాక__ములక్ = చక వాకపత్తులయొక్క_. నేత 

ద్వంద్వంబులందు, విరహ 'బాప్సోదకము = వియోగసంతాపమువలన( గిల్లిన 

కన్నీరు, ఎట్లు బ్బెనో= ఏరీతి*ా 6 (బవహించుచఛున్నదో, ( చూడుము చందా 

తపంబునళ్ = వెన్నెల చేత ఏజందానక్ = ఏవిధముగా, నీహారవృష్టి = మంచు 
వాన, ధారాళమగుచు౯ = నిరాటంకమగా6 గురిసెనో (చూడుము ) విపినవీథి 

కలక = ఆరణ్యనీమలందు, శేఫాలికా...ధార-శేఫాలికాపుస్స = వావిలి 

ఫువ్వులయొక్క ,నీధు=మక రంద మ యొక్క. ,ధార = ప్రచావాము, ఏవిధమ.నక్, 

కా "జకా ఇ్యపవహీంచుచున్నదో (చూడు) ఇన్ని విధముల = ఇన్ని కారణము 

లచే, అభివృద్ధి పెంపు, ఎస(గ దేనిజ ఆతిశయింపకపోయినచో, ఉదధులు 

ఏడును=సముదములేడును, పపలింటియట్టు క జపగటిపూ(టయందువ లె, ఒది(8 

ఉండక, కాక, ఊరక, ఏలవిజృంభించుక్ = ఎందులకు వర్భిల్లును ? 
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తొ. ఓదమయంతీ ! యో చం దకిరణముల తాంకుడు చేం జం[దకాంతమను. 

లనుండి కాజుచున్న జల పవావాములును రా(తియందు వియోగాఐసకు విల 

వీంచుచు. జ కవాకపతంలు గార్చుచున్న "నీతో దక ములును, వెన్నెల చే. 

గురినీనమంచు, వానయొక్కొ_ జలములును, వకపదేశములందలి వావిలిఫపూఫుల. 

మకరంద(పవావాములును గూడి, మహానదులవలె సము దములో6 (బవేళిం 

చుటచేత నే చందోదయసమయమున సమ్ముదములేడును బొంగుచున్నవి- 

లేనిచోం బగటీపూంటవలె నే యుండిపోవును. అలం. ఉత్పేక్ష. 
క. లీలావతియామవతీ 

కాలిందీసెకతంబు శ గగనోదన్వ 
"బ్వేలాడిండీరము చం 

చొళోకం బింత యొప్పుశనా యిమేళన్. 168 
టీ. లీలాపతీ=మంచివిలాసములుగల దమయంతీ, చందాాలోకంబు = 

చంద కాంతి, యామ ... తంబు. యామవతీ = రా తియ నెడి, కాళిందీ = యము 

నానదియొక్క_, ెకతంబు= ఇసుకతిన్నె అయియుండపచ్చును, లేక, గగ... 

డీరము- గగన=ఆకాశమనెడి, ఊదన్వత్ = సమ్ముదముయొక్క, పోటుసం 

బంధి మగు, డిండీరమా=జనురుగు అయియుండును, కానిచోక్ , ఇవేళ ౨ ఈ 
సమయమందు, ఇంతయొప్పునా = ఇంత చక్కు గా బకాశించునా? రాతి 

యనెడి యమునయొక్క_. సికతమో లేక గగనమనెడి సముద్రముయొక్క_ 

పోటువలనంగల్లిన నురుగో  అయియుండును. కావుననే యిది యింతమనో 

వారముగా6 _బకాళించుచున్నది. అల. రూపకము. 

ఉ. బేవి ! తమోమమీరసము $ తేటంబొసంగంగ గట్టి వెట్టి యం 
కావళీవాాయంగాం దొడ *+ నంబరసంపుటకాంత రంబునం౦ 

బూవిలు కానిళ "ర్యగుణ! ముల్ హరిణాంకుండు ము త్రియంబులం 

దావడముల్ రచించిన విీధంబునరుక టికాముఖంబులన్ . 

టీ. చవి=ఓదమయంతీ! పత ము. తయా ఆకాశము నెడ్, 

సంపుటకా=బరణీవంటి పె క్రైబల్లయొక్క_, ఆంతరయనక్ = లోపలిభాగము 
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నందు, తమోమషీరసము తేటక్ =-చీళటి యనెడిమసిపొడితోం గలిసిన నీటి 

యొక్క తేట చేేపొౌసంగ లక్ = లేటపడునట్లు గా, గటి పెటి = గటించి, అనలా 
౧ టట టి 

సుద్దతోచాియునపుడు స్పహ్నయుగాను బెల్ల గాను గానవచ్చుట కై నల్లని దావ 
(౧) లు య అ= 0౧ 

కముతో (మానిబల్ల లకుంబూంత వెట్టుటస్కుప్ర సిద్ధ రు. వారిణాంకుండం= లేడియ నెడి 
చిళ్నాముగలవాండు, అనవంగాం జం్యద్రుండనుట.ఫూవి. ..ముల్ మన్న థునిశ ర్య 

నూచకము లగుగుణములను, రుస రుఖంబులక్ కాంతి యనెడి సుద్ధకణి 

కలయ్మ గముల చే, చం దున కెక్కు_వ కరములున్న వి కాన బహువచనము, ము త్రి 

యంబులక్, తావ... ధంబునక "= పేరులు గుచ్చునట్టి విధయుగా, అం కావళి= 

అక్షురములపం కలను, (వాయలాందొడంగక=ఐవా)యనారంఖిం చెను, చీక 

టిచే మిక్కిలి నలనియాక సము నలనిదాివక ము చే. బూతేవేసిన పెనబు 
య ౧౧ 6౧ mM 

వలెను, సందున్న నక్ష[తేపం కులు చందుండు తనకిరణములనెడి సుద్ద 
అవి లు 

ముక్కలతో, తనమి తుండగు మన్య ునిశౌర్యోద్దీపకములగు గుణములు లోక 

లకు దెలియునట్లు గా వాసీినయక్షరయుల పం కులపలెను (బకాశించెనని 
భావము. 

తౌ. ఓదమయింతీ! చీకటి యనెకి నల్ల ని దాంవకమ్ముతోం బూత వెట్టైన 

నాక స మశుబల్లపె తన కరణఖటిక ముల చే మన్మశుని గుణముల సూచింపలా 

ముత్యాల పేరు గుచ్చినట్లు వాసిన పర్గపం కృులుఏలె నక్ష (తములు (పకాళించు 

చుండెను. గమ్యోత్సే క్ష, ఉపమ, 

తే. చామ యీశానమౌాళి నీ[ చందమామ 
5 "౦-చెమై యుండు నవయ వాం $కురముకంకు 

డాసి (గహముండ మాల్య మంీశనము నడుమ 

గీత్కొ_విన రాహువ కం మోగీకీంచి యొక్కొ. 170 స. ౮ా 

టీ. చామ=ఓీదమయంతీ ! ఈచందమాము ఈశానమొ౯ = శంకరుని 
జటాజూటమందు, నవయవాంకుర ముకం కక్ =నూతేన మైన యవధాన్యఫు మొల 

కకంళు, కొొంచెమై = స్వల్పమై ఉండును. డాసి = సమావీంచి (గవ... 

నడుము]. (గవా = (గవాముల నెడి,ముండ = కపాలయుంయెక్కు., మాల్య = 



ప-171.) అష్టమాశ్వాస ము, 1069» 

దండ, యనెడి, మండనము నడుమక్ = అలంకారమధ్యమునందు, క్రీల్యా_ 

నిన రాహుఐక్కషయు అ ఉన్నట్టి రాహువుయొక్కు_ ముఖమును ఈకశ్షీంచి. 

యొక్క్కొ = చూచియే కాంబోలును ? ఈశ్వరుని శిరంబునకుం దలఫు జైల, 

మాలికకలదని వా6ండుక. అదియె యతనికొక యలంకారము. ఒకానొక రాక్ష 

సునితలయె రాహుపన్నిపనిద్ధి. చంద్రు డీశ్చరుని మౌలియందుండె. డానికిం 

జుట్టును గపాలమాలిక చుట్టంబడియుం డెను. చం[దున కందున్న రాహువు కాన 

వచ్చుచుండెను. భయాతురు. డయినవా(డు కృళించును గాన శంకరుని జట 

లందు సంతేతేమును భయమున పర్తించుచున్న చం(దు(డును గృళించుచుండె 

నని భావము. సపెక్కి౦టి (పతులలో “మండలమునడుమి” అనుపాఠము గాన 

వచ్చుచున్నది. ఒకా నొకవా(తపతిలోనున్న “మండనమునడుమ” ననెడి, 

పాఠము యు కముగాందోందుటచే నట్లు మార్చ(బడెను. అలం, . రూపకము. 

ఆరతిశమో డీ. 

క. శివునకు. జకోరములకు౯ 
దివిజులకును నిచ్చు( దుహీన $ దీధితి యీతం 

డవయవము రుచుల నమృతము 

నువిద! తగుం గల్పతరు సశేహోోదరుం డగుటన్ , 171 

టీ. ఉవిద = ఓ న్రీీరత్నమా, తుహినదీధితి=చల్లని కిరణయులుగల, ఈ 
తండు=ఈచందు(దు, అవయవమురుచులక్ =పదాటుకళ లయొక్కా కాంతుల. 

చేతను, అమృతమ.క =సుధారసమ ను, శివునకుక్. = ఈశ్చరుశకును చకోర 

ములకుక్ = వెన్నెల పులు(గులకును, దివిజులకుక్ = దేపతలకును, ఇచ్చుళ =ఇచ్చు 

చున్నాండు. ఇట నపయపమనునెడ జా ల్యేకవపనమని మయెఆంంగునది. 

కల్చ్పలరు... గు టక్ = కల్పపృతీ మునకుందో( బుట్టుపగుట చేత, తగుక్ =అట్లు 
చానమువేయుట మిక్కిలి యర్హ్మమగును. కల్పవృక్షము పాలసముద* మున 

నుదయించినట్టును నోరిన కోర్కు_లనిచ్చుచున్నట్టును (బనిద్ధి. ఈచందు(డును. 

పాల్క డలిపట్టి కావునం గల్పబృక్షమువలె చానయుచేయ నర్జ్ముండని భావము, 
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ఉ. అంగద న౦ంకవరి హరిశ$ణాభ్యవహార విలోలబుద్ధి యె 

మింంగువిధుంతుదుం డనెడిశ మేటిభుబంగ ము మిళశ శాంకు సా 

రంగము! బాయ(డీయవసీర౦బున మేలని మెచ్చియోచుమో 
మింగియుగాయునచ్చిలువ, మె ల్త!విధుంగసుక ౦దకుండ(గన్ , 

టీ. మెల్ప=ఓ క్రీరక్నమా ! వీధుం,..గమము = రాహువనెడి సెద్దపామ్ము 

అంగదకొ =ఆ(కలిచే, ఆంక ... బుద్ధియై--అంకవి _ర్రిజతనయొడిలోనున్న (చం 

(దునియొడితో) వారిణ= లేడియొక్క_, అభ్యపహారజ తినుటయందు, విలోలజ 

ఆధిశాస క్తిగల, బుద్ధియై = చి క్రముగలదయి ఈళశశాంకు౯ = ఈచం(ద్రుని, 

(మింగ్, ఈయపసరంబునక్ = ఇట్టిససుయమందయినను, అనాం దన్నా 

[శయించినలేడికై తన తను నీయవపలసినసమయమందయినను అనిఫెవము. సారం 

గము= లే(డీని పాయండు=వీడుపండు, మేలు=ఆ శిత వాత్సల్యత మిక్కి_లి కొని 

" యాడ(దగియున్నది, అని, మెచ్చియోసుమి = మెచ్చుకొనియే కాంబోలునుం 

'ఆచ్చిలువ=ఆరాహువు, విధుక్ =చం[దున్సి (మిం గియుక , కనుగందకుండ€ 

గక =కొంచమేనియు నొప్పీ గలుగనీయకుండలా  (కాయుక్ = వెడల 

.(గక్కూచున్నాండు. రాహువు చందుని (మింగుటకును, మగుడ విడుచుటకును 

గారణమూహించెను. కొండ చిలువలు మొనలగు పెద్దపాములు లేళ్లు మొదలగు 

చాని మింగుట (పనద్ధ ము. రాహంవనెడి పెద్దపాము చందునితొడయందున్న 

లేడిని మింగందలంచి దానికై ెనంగులాడినను జందుండు వదలక పోవుటచే 

దాని జందునితోంహడ (మింగివై వెను. చందుని (మింగపలెనని తలంపు 

లేకపోయినను ([మింగవలనీవచ్చెను. అట్టు (_మింగంబడియు( జందుండు లేడీని 

విడువలేదు. రాహు ఐదిచూచి యతని యాశితవార్సల్యమునకు మెచ్చికొని చం 

(దుని. గొంచెమైనను బాధగలుగకుండ విడిచిపెకైను. అలం, ఉత్సేేక్ష. 

తే. లతల కీనీడం దిలతండుశలితము లగుచు 

గాంత! యీనిండు చేజేని * కరము లనురు 
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నంగుళీకీలి లేం ద నీశీలాంగుళీయ 

కంబులును బో తె లీలావశనంబునందు. 178 

టీ. కాంతజఓ[వీయురాలా! ఈనిండురే"టని కరములు= ఈపూర్ణ చంద్రుని 

శిరణములు, లీలాపనంబునందు కె = పుష్పపనమునందు, లతల కీనీడక =తీ వెల 

యొక్క, (కిందినీడయందు, తిలకండు లిత ములు=తిలతండుల న్యాయము కలపి, 
అగుదుక౯్, అంగుళీ.. . బులుకు--అంగుళీ=| వేళ్ళయందు, కీలిత = సంఘటింప. 

బడిన, ఇం|దనీలాంగుళీయక ం౦బులును బో లెక = ఇంద నీలమాణిక్యములతో 6 

గూర్చుంబడిన యుంగరములు గలవానివ లెను, అమరు౯ా =| ప కాళించును, తెల్లని 

చందకిరణములు లతాదులషత ములలోనుండి (కిందికి( (బ్రసరించినప్పుకు లతా 

దుల [కింది భాగమున 6 దెలు ప్రను,నలుపును గలవై, తండులములును దిలలును గలిసి 

యున్నట్లు పొడచూపుచు, నిందనీలమణిమయి ము లగునుంగర ములను దాల్చి 

చట్లు (పకాళించుచుం డె నని భావము. 

తా. ఓదమయంతీ! ల తాదులనీడలకో మి|శితయులై తిలతండులములవలె 
నల రాజుచున్న యీనిండు చం. దుని కరము లిందనీలమయ ములగు నుంగరంబు 

ల దాల్చినట్లు (ప్రకాశించుచున్న వి. 

లే. తండి కంభోనిధికిబో లె + ధవళనేత 
హాని వృద్ధులు గలవీ శశశాంకునకును 

రాజటింబనిభాస్య ! కాశరణగుణం౦బు 

గార్యమున సంక్రమించుట $ గలదకాదె. 174 

టీ, ధవళ న్మేత= తెల్లని కన్నులు గలదమయంతీ! ఈళశాంకునకునుజ ఈచం 
(దునకు, తండికిక =తం(డీయైన, ఆంభోేనిధికిక్, పో లెక =ఉసముదునికివ లె 

వానివృద్ధ లు=క్షయము, వృద్ధియును, కలవు, సముడు డొకప డు శీ ణీంచు 

టయు, “శటొకప్పుడు ౩ ప గలదు. ఆపై చందుండును వృద్ధి 

తయముల నొందుచున్నాండు. రాజ, = స్య షః చం| దబింబయుతో సమమగ్న 

మొగముగలడాన్మా కారణగుణంబు = కారణమందున్న గుణ ములు కార్య 
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మునక్ = పుట్టినవన్సు వులందు సం[కమించుట, కలద, కాదె. ఎజ్జనితంతువు, 

లందున్న యెటుపు తత్కార్యమగుపటమందు సంకమించుట చూచుచున్నా 

ము కాన కారణమగు సము దునకు(గల క్షయవృద్ధులు కార్యమగు చం ధునకు 

చసితముగలిగినపని భానము. ఆలం. అర్థాంతర న్యాసము. 

తే. వహ్నీ మొదలగు నఖిల దై శీవతగణం౦బు 

దృప్పి. బొందుదు రీ నుభా శ దీ పియందు 

మహిత పుణ్యాత్తు కల్యాణ $ గృహమునందు. 

బొల'తి! యభ్యాగతులు తృ్ప్పిం $ బొందునట్లు, 1705 

టీ. పొల6తి=ఓదమయంతీ ! మహిత .. .నందుల-మహీత = పూజ్యా(డయిన, 

ఫుణ్యాత్తు=పుణ్యమే స్వరూపముగా. గలవానియొక్క, కల్యాణజశుభ(పద 

మైన, గృహామునందుక్ = ఇంటింకుందు, అభ్యాగతులు =భో జనసమయమునకూ 

వచ్చిన పరదేసులుు తృ వీక్ =త్నివిని పొందునట్లు, జహ్న్న్... గణంబు= అగ్ని 

జళో[ తుండు వెందలయిన దేనతాసమూపహాము ఈనుధాదీ వీయందుక్ =సుధా' 

మయము లగుకాంతులు గలవాండు, అనంలగా6 జందునియందనుట. తృ పీల్, 

పొందుదురు “ఆగ్నిముఖా వెదేవాళీ ' అని యుండుటంబట్టి యగ్ని హో తుం 

డును మబైపతగణమున కాహారాదుల చే. దృ చ్పినొందించువాండె. అట్టి యస్ని 

వోతు(డుగాడ నీచందు)నందు( దృ _వ్లీచెందుచున్నా. డనుటచేం జందు? 

నకు మజీంత్ యతిశయము ద్యోతితమగుచున్నది. అందులకే సహ్నిళబ్దమును 

(శ్ర ధాననిచ్చేశము చేసెనని "తెలియందగినది, ఇందు దైవతగ ణంబు, అని యేకవచ 

వాంతము క _ర్రయగుచుండ6గాం (య బహువచగాంలేము (పయోగింపంబ డె. 

బకై 2 ఆ. 16. లో అన్నారీనివవాంబు ఏ తెంచిరీ” అని (ప్రయోగించె. 

దీనింబట్టి యోజింప మవాద్వాచకసము దాయ 'మేకవడనాంతము కర్షయెన 

చోం [గియ బహువచనమగుట యితని క్షభిపాోయమని తోం చెడిని, 

తా. ఓదమయంతీ ! ఫుణ్యాత్తుని గృవామందు నభ్యాగతులు త్భ చి 

వొందునట్లు షహ్నీ మొదలగు జేవత లీభందు9నియందు. దృ వ్లీని బొందుదురు. 
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శీ. పనవావాయుకురంగ మంకేబరమునందు" 
డప్పీగొని యీనుధాంశు నుంశ+డలము సొచ్చి 

యన్ఫుత పంకంబులో నంఘు * లణంగుటయును 

వెడల లేకున్నయది చూడు $విడుమోష్టీ. 176 
టీ, విదుమోష్టి జపనడ ముసంటి పెదవిగలదానా, అంబరమునందుకెజఆ 

"కాశ మునందు, [పపవావాయుకురంగము=[పవవామ నెడి వాయువునకు వావాన 

మైన లేడి,డస్పికొని=తృష్లైవీడిత మై. ఈసు ధాంశుమండలము=ఈచం(ద్ర మండల 
మును, చొచ్చి= ప్రవేశించి, అమృతపంకంబులోక - = అమృతమనెడిబభురదలో, 

పాదములు, అణంగుటయుక =దిగంబడీ డిలళోవుట చే, వెడల లేవన్న యది ఆ పె పెకిరా 

లేకున్నది, ఆకాశమునం (బవవామచెడి వాయువు సందరించుచున్నట్టును, నత 

నికి బావానము - లేడియనియు€ బురాణపసిద్ధమ.. దప్పీగొన్న యాలేడి చండ 

మండలమున నీరు (దావంబోయి బురదలోదిగండి రా లేకపోయెను. అందు 

బేర స చం(దునం దది మచ్చగా నిప్పటికిని గానవచ్చుచున్నదని బావము. 

అలం. ఉత్చేక్ష. 

తా ఓ దనుయంతీ! (పవవామనెడివాయువుయొక్క_ లేడి, దప్పిగొని చం 

(దమండలను చేర నీరు (దొవుచుండలా నందున్న యమృతే సంబంధియగు. 

బురదలో దిగబడి రాలేకపోయెను.అదియే యిప్పటికిని మచ్చవఐలె గానవచ్చు 

చున్నది. 

సీ ఓవధీ సందేశ $ భాపా_పణిధి మొన 
మృగము గాంబోలు నీశేమృుగము తరుణి 

గు దాాగవహా శాస 1 వి చావితం 'బైన 

మృగము గాంబోలు నీశమృగము తరుణి 

(పవవానానుకనుహో $ పవనవాహాన మైన 

మృగము గా(బోలు నీశీమృగము తరుణి 

రోహిణేశుద్ధాంత $ గేవావర్థిత మైన 

68" 
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మృగము గాయబోలు నీశమృుగను తరుణి 

శే, సతత సేవాసమాయాత శ సకలభువన 
భవ్యవిపి నాపధీల తా $ పల్లవా(గ 

ఖ్ శ్రణశ్సీబమై సుధాశే పాయియగుచు 

మగున ! యాచందునందు నీశేమృుగము (బదికె. 177 

టీ. తరుతీ=ఓదమయంతీ ! ఈమృగము, ఓవధీ...ణిధి.. ఓమధీ=ఓవథీ 

అతల నెడి నాయికలయొక్చ_, సందేశథా షూ = సందేశపచనమునకు, [పణిధి= 

దూత, ఐనమృగము= అయినట్టి లేడి, కాంబోలుక్ , చందు. డోవధీశుండు 

కావున నోపుధు లనెడినాయికళు తమనాయకుండగు చం (దునికి మదనసం 

బేశముపంపం౫ా నదివచ్చి యిందుం డెను గాబోఆను. అేడి న్లీీఅచేం పెంపం 

జడుటయు, నతి వేగముగాం జరు వెత్తుటయం సుపనిద్ధము. కావున నడవిలో 

నున్నయో షధీనాయికలు చందునియొద్దకు లేడిశే తంపుట సముచితయగా 

నున్నది. ఈమృగము, రుదా...తేంబు-- రుదజశంకరునియొక్క, ఆ(గహా= 

కోపము చే, వి దావిత=ప ర్వి త్రింపంబడినది, వన మృగము గాంబోలు. పూర్వ 

వికాళ్వరుండు వీరభ _దాపతార మై దక్రూని ఈ చను ధ్వంసము గావింపంగా 

“నాయజ్ఞ ము మృగరూపమై పర్విడెనని పురాణ పనిద్ధము. అట్లు పర్విడి 

వచ్చి యీచం[దునియండున్న ది కాంబోలునని భావము. ఈమృగము, ప్రవవా. .. 

నముజ(ప్రవవామనెడీ పేరుగఅచాయువునకు జావానమైనది ఐినమృగము -గా౭బో 

లు, రోహిణీ... ద్ధిశమ_ రోహిణీ=చండ్రునిభార్య యగుతోహిణీదేవిచే, శ 
ద్ధాంఠ గవా=అంతఃప్రురమునందు, పరి తముజ పెంప6 జశీనది. వనమృగ ముగా 

బోలు, ఈమృగము, సరత, .. శ్నీ బమై-- సఠత=ఎల్ల డును నేవాజచందుని 

"సేపనిమి త్రము సమాయాత =పచ్చినట్టి, శకలభువన= సము _స్తళోక మలందున్న, 

భవ్య =(కేస్థ్వమెన, విపీన=జ ఆణవులయందలి, ఓనధీలశా=మందుతీ వెలయొక్క_, 

పల్లవ= చిగుర్ల యొక్క, ఆ గ=కొనఅను, భక ణజటినుట చేర, తీ బమె=ముదిం 

చినదై, సుధాపాయి= ఆమతశవ శ వావునకి, ఆగుచు, ఈచందునందు, 

(తుది కక = జీ వించెను-నివసీం చెననుట.తనము శాయకు( డగుచం(దుని చేవింప సమ 
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_స్పములగు నోవధీలతలును పచ్చినప్పు డీలేడి వానిచివుళ్ళ నుదినుచు,నిందు నందలి 
సుధారసమును (దావుచు సుఖముగా జీవించుచున్నది. సమస్తావధులను దిను 

చుండుట చేతను సంతతము సుధారసము _తావుటచచేతను నీలేడి యజరామరమై 

యూున్నదని ఫలి తార్థము. ఇందు “ సుఖం వసత్యే వకలంక రంకు” అనువట్టి 

చరాలమాన కనుగుణ మూగా, “*(బదిక” అనుదానికి * బదుకు” నని సాతత్యమునం 
దద్ధర్యార్థకము (ప్రయోగించిన నుచితమవి తోంవడిని. 

శే యును సీవిధుండు నొశీక్క_ంత వారు 
సఖ్య మియిద్దజకు నొప్పు $ సద్భశు లగుట 

ముదిత! యొక్క_ం౦డు హరుని నెశన్నుదుటికంట 

నొక(డు కంసారి కుకికంట 4 నోవాటిలిం, 178 

టీ, గితజ ఓడమయంతీ , కంతుండును= మన్న భుండును, ఈవిధుండనిను= 

ఈచం[దుండును, ఒక్ము_0తీవారు = సమానులు, సదృశులు అగట౯ = సమాను 

లయియుండుటంబట్టి, ఈయి ద్దజక్ను = ఈకంతు చందు )లకిరువురకును, సఖ్య 

ము= న్నేవాము, ఒప్పుక్ జతగును, దుష్టులయినను శిష్టులయినను సమానులే 

చ్చీవాశు వాటిల్లుచుండును. వీరిరువురు విరవాదశయందుండువారు దయనీయు 

లనియెంచక బాధించు పాపులుగాన సఖ్య ముసరిపడును. ఒక్క ౦డుజ ఆయిరువు 

ఈశలోనొక6ండయిన మన్న నుండు, పారుని...కంటిక్ =శంకరుని ఫాల శే త్రము చే 

శను, ఒకండు= రెండవవాండగు చం దుండు, కం సారికుడికంటక =విమ్ణువు కుడి 

నేత్ర మంణన సూర్యుని చేతను, ఓ వాటిలిరి= లయ మొందిరి. ఇరువురును ధుక్త్య తులే 

కావున దుర్శ రణము సంభవించెనని “తెలియనగు. మన యుడు శివునికంటిమం 

శలచే భనీ pane (పూద్దయు: చందుండు నూర్యశాంతి'చే చెల్లప్పుడును 

నన్హపా యుండగుటయేకాక యమావాస్యయందు. బూర్తిా లయ మందు 

చున్నాండని భావము. 
శా. నమయంతీ ! ఈచందు9)ండును మన్నథుండును దువ్న్ఫవృ త్తిలో 

సమానులు. సకఃలుకావుననే సఖ్యములభించినది. శంకరుని కంటి'చే మరుండు 

న్కు విష్ణువు కుణికన్నయిన సూక్యుని జే6 జందుండును అయించిరి. 
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ఉ. బాలిక ! యీనుధాకిరుఃడు $ పంకజనాభునివామభాగ దృ 

గోళక మైననా(డు నవ $ కోములబాలత మాలకందళీ 
కాళిమ( #౧ సేయునడుశేకందిది తన్నయనాంతరంబున౯ా 

నీల కనీవకా ముఘవ శ నీలమణిత్వము నొందకుండునే. 179 

టీ. చాలిక, ఈసుధాకరుండు = ఈదందుండు, పంక...గొళకము __ 
పంకజనాభుని=పద్మ ము నాఫఖఫీయందు(గలవానియొక్క_ , అనలావిష్ణునియొక్క 

యనుట. వామఫాగ= ఎడమభాగమందున్న, దృన్గోళకము=కంటి గుడ్డు, ఐన 

నాండు = అయినప్పుడు, నవ... కాళిమక్ _ నవ = నూతనముగా 6 బుట్టిన, 

కేమల=మృదువయిన, బాల = లేంతమైను తమాలకందళీ =తీమాలపల్లవముల 

యొక్కొ_, కాళిమక్' = నల్లందనమున్సు "ేలి, చేయునడుకందు = పరిహాసము 

'చేయంజాలిన చందునిలోనున్న మచ్చ,ఇది, తన్న... బుక =ఆవిష్ణువుయొక 

చే తమధ్యమందున్న, నీల... మణీత్ప్ము - నీల=నల్లనిది, కనీనికా... త్భేము= 

ఇం(ద్రనీలమణి వంటినల్ల గుడ్డు, ధర్మమును, ఒందకుండు నే జ పొందచా ! విష్ణుని 

కనీనిక యిం దనీల సువ లెనున్నది, కాన చందుడాతేని నయన మయినప్పుడు చం 

(దునియందున్న తమాలపల్ల పముల నిరసింపంజూలిన మశ చ నల్లి (గు డ్డియుండుట 

శీమి యభ్యంతరమున్నది? ఏమియునులేదు. చంద్రు డతనిన్మేతమనియు మచ్చ 
నల్ల(గడ్డనియు ఫలి తార్థము. అలం. ఆ తేక. 

ఆ. కమల విపినదావా $ కంఠో క్ష పటు తీవ 

శ్ర క్రియగు హీమాగ్ని $ సంగమమున. 

గందంబోలు శిశిరకరు $ డొెంద మోభంగి 

సోతి యొండు కారళణంబు లేదు. 180 

టీ. చాతి, కనుల ...ళ క్తీ-కమఅవివీన=పద్మపనములన్వు దావోజదహించు 

టయ నెడి, కంఠో కజనిశ్చయమగు, పటు=సనుగ్గమయిన, స్రీ వ=భయంక రమ 

యినశ క్రీ = సామర్ధ్థ బ్రముగలదిి అగు **. మమునక్ =ఆయినట్టిహీమమందున్న 

యన్ని యొక్క సంపర్కము చ్చే శిశిరకరు డెంద ము= చం ద్రునివ్భాదయము, ఈళ్లం 
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?కొ కందంబోలు = ఈకలంక మునకు, ఒండుకా రణంబు =నుతీయుక కారణణుకేదు. 
చుంచునందు.( బద్భ వనముల మాడుచు నట్టి చావాళ కియుండుటచేరను, చావా 

ళ్గకి యగ్నియందు మా(త మేయుం జెడి దగుటవేతను, జం[దకిరణములం దగ్ని 

యుండకతీఅదు, ఆయన్నిజ్వాల సంపర్క_ముచేత నీశందుని-చి త్రము గందం 
"గ్రా చాకందినఫాగమును మచ్చణా జనులు తలంచుచున్నారు, అంతకుం దప్ప 

వేజుకారణములేదు. అలం. ఉర్పేఎష. 

శ, హరిత చ్భాయాచ్చలమున 

భరఖదమువాయ నమృత శ పానీయ సరో 

నరమగు నీ శశియందుం 

దరుణీ ! యోలాడుచున్న $ ధరణిం గంశు. 131 

టీ. తరుణీ, హరిత... . భలమునక్- = నల్లనికాంతులయొక్క_ మిష వేత, భర 

భేదము =భూతే ముల బరువువలన( గల్లి యాయాస సయు,పాయక్ =పోవనట్టు శా, 

అమృత .. . వరము = అమృతమెడి' యుదకముతో నిండిన (కేష్టమయినసరన్సు, 
అగునీశశియందుక్ = అయినట్టియీ చందు" నియందు, ఓలాడుచున్న ధరణిల్ 

జజెల క్రీడ సలుపు చున్న భూమిని, కంటె = చూచితివా. భరిఖిన్నులయినవారు 

తటాకాదులంజేరి జలకమాడుట (పసిద్ధము. చందు నియందలి మచ్చను భూ 

చా ఏఎయనుగాపవర్జి ంచుట నితజేకాదు “ అంకంెకేసీ ళశంకిలే జలనిభేః పంకం 

పశేమేనికే సారంగం కతిచిచ్చ సంజగదికే, భూచ్చాయమైచ్చన్సకే ” అని 

యున్నది. ఆలం. సౌప పవ్నావోత్సే)క్ష. 

శా. ఓదమయంతీ! భూమి సమ _సభూతకోటులను ' మాయుటవలన 

మిక్కిలి (శమచెంది :యమృతముతోో నిండి సరోవరమువలె నున్న చందుగిని 

యందు. దాన మాడుచున్నది. ఆభూమియొక్కఛాయయే మనకు మచ్చవలెం. 

-గానవచ్చుచున్నది, చూడుము. 

కే, జనకం. డగుదుగ్ధ వార్ధికు ఫె చె పశ్శ్ళ్రవంబు 

గలి” నె రావణంబును $ గలి? నట్టి 
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తనకు గా రాబుపట్టికి f§ వనజవై రి 

కొక్క. కుంచేలు కలుగుట + యువిద ! యరుదె. 181 

టీ, జనకుండు=చందు)నకుం దండ్రి, అగు దుద్ధవార్థికిక్ =పాలసంద్రమ 
నకు, ఊవైైశ్ళవంబును= ఈ వై్చ(శ్రపవమనుపేరుగలగుజ్ఞుము, కలిగక్ , వి... 
బును=వరావతమనెడి యేను(గును, క్రిక్ = సంభవించెను. గారాజుపట్టికిక = 

ఆసయుదమునకు ముద్దుకుమారుండును, పనజవై రికిక జ పద్మములకు విరోధియఃన 

గు, అట్టితనకుక =దందు)నకనుట. ఒకళ్ళ కుందేలు, కలుగుట, అరుదె=ఆశ న్ 

ర్యమా తండ్రియగు సము(ద్రమధ్యముననుండి గజాూశ్వాదులు వెడలినప్పుడు కొ 

డుకునడుమనుండి కుందేలు వెడ లెననుటలో నాళ (ర్య "టీమున్నది? కుండే లతని 

మధ్యుముననుం డెను కాన యది మచ్చవలెం శానవచ్చు ృచున్నదని భాపము. 

ఆలం. అర్హా శి. 

తే, జ్యోత్స్న నాగ దమి(స నా శ నుభయభార్య 
లుడుపతికి నందు నొక తె దెశీల్చో రు నల్పు 

తొను వారికీ మెచ్చుగా $ దాల్ప( బోలు 

తెలుపు నలుపును నగుమేను * నెలత యితడు, 188 

టీ. నెలత=ఓ న్రీ)రత్నమా, ఉడుపతికిక = చుక్కలకరాజై న చందునకు, 
జ్యోత్స్న నాంగక్ =జో్యోత్స్న 'యను పేరుగలదియు, తమి(సనాక్ =తమి(స 

యను పేరుగలదియునగు, ఉభయభార్యలు=ఇద్దబు భార్యలు కలరు. వెన్నెల 

రా తియనియు6, జీంళటిరా, తియనియు నిద్ద ఆంభార్యలు కల రనుట, ఆందు= 

ఆయిర్వ్యరలో, ఒక'తె=జ్యోత్స్న యనునది, తెల్పుజ తెల్లనిది, వెన్నెలతోం 
గూడియుండునుగాన యట్లు చెప్పంబడియె. ఓ ర్హు=లిమి స్క నల్పుజనల్లనిది, చీ 
కటితో c wa యట్లు చెప్పబడి యొను. తౌను=ఆచం(దు(డు, 

వారికిక = అయిర్వురు ఫార్యలకును, మెచ్చుగాక్ =మెప్పుకొఆకు, 'తెలుపు.. 

మేనుజ తెల్ల నిదియు, నల్ల నిడియు నగునట్టిశరీరమును, ఇరండు, శాల్చలోలక్ = 

ధరిరచెను mas ఆలం. ఉశ్సేక. 

© 
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తా. అనుకూలుం డగుభ ర్త శ్రార్యల యిష్హ్రముచొప్పున వర్తించును గాన 

చందునకుగల తెల్లనిదగు బోత్స కుం (వియమగునట్లుశాం గొంత తెల్లని 

భాగమును నల్లనితమి(సకుం (బ్రియమగునట్లుగా€ గొంత నల్లనిభాగమును శరీర 

మున దాల్చియుండనోఫు. లేనిచో నీల శ్వేత కాంతులు గలశరీరము గల 

వాడై యుండ నేల? 

మ. గణుతింపంగ నితండు పాల్క_డలికి౯$గారాబుపుత్తుంండు (బౌ 

హణ రాజోవధి భ్ ర్త నెబ్బుకొనిసంశపాదించిన౯ా బాంంతియా 

మణిమం, తౌషధము లు రావిహితక శర ౦ జెట్టిదో కాక ల 

తుణకాలుహ్యము రాజయత్ష్మీ మునుజిక్కం బెట్ట లేడ య్యెడున్ 

టీ, గణుతింపం గాళ్ =ఆలోచింపలా, ఇతేండు= ఈబచం దు(డు, పాల్క_డ 

లికి, గారాబు పుత్రుండు =ముద్దు కొడుకు, (హణ రాజు=బావాణుల కధిపతి, 

ఓవధిభ ర్రఇఓీనధీలతేలకు నాయకుడు, కావున, (బాంతియౌ=లఫింపంబడని 

వగు, నుణీ...ధముల్ జమణులను, మం. తములను, నౌషధ ములను, నెట్లు కొని= 

(పయత్నించి, సంపాదించినక్ =ఆర్టి ంచినప్పటికిని, పురావిహితకర్య 0బు=పూ 

be మన జేసినకర్య ము, ఎట్టిదో= ఎటువంటిదో కాని, లక్షణ కాలువ్యమా 

= లాంఛనరూప మగు నల్లందనమును, రాజయత్షీమును = తృయరోగమును, 

చిక్క_క్ =నశించునట్లు గా, పెట్టలే(డు, అయ్యెడుళ = చేయ(జాలకున్నా (డు. 

లోకమున సమ _స్పవ్యాధులను దొలంగింప(జాలినవి మణులు, మం(తములు, శౌ 

షధ ములునై యున్న వి. ఇందులో శిెక్కొ_క్క_టి యున్నను వ్యాధులను గుద 

క్చుకొనవచ్చును. ఈమూడును జేకూరినప్పుడు రోగములు కుదురునని వేజుచెప్ప 
వలయునా? (పస్వుతీమున6 జందుండు తాను సముదునికీం (బియతనూ జు(డు 

కావున గాన్తుభాదెమణులను, ((బావణులకు రాజుగావున వారివలన మంత్ర 

పూలను, నోవధీలతలకుం (బియుండుకావున వానివలన నౌమధములను సంపా 

వింపంగ క్హైను. మణీ మం, తొసుభములు సూండును గలవా.డైనను దననుచ్చను, 

షయ రోగమును దొలంగించుకో లేకపోయెను. ఆలోచింపరాగా నతని పురాకృత 

కరము నుమా? లేనిఛో. నివియేల. నళింపవు. అలం, బిశేపో కి. 
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క, కాలత నుతిమిరనీలీ 

కాళీదళరస కళంక శే కజ్బలపంక్ష . 

తాళన గోకీరము లివె 
(పాలేయ కరాంశు లంబశరము శోధిం చెన్. 185 

. టీ. శాల,..శీరయులు-- కాలతఘజమిక్కిలి నల్లని, తిమిర = చీకట్లోడి, 
నీలీ= చెను నీలి చెట్టు యొక్కయు, కాళీ= ఎసామాన్యపు నీలి చెట్టుయొక్కయు, 

దళ=ఆకులయొక్క_, రసజరస సము చేంగల్లిన, కళంక =మచ్చలను, కజ్జలపంక = 

కాటుకబురదను, కూలనజకడుగుటకు, గోశీ రములు=ఆవు పాలువంటిసగు, ఇవె 

(పాలేయక రాంశులు= ఈ చం[దకిరణములు, అంబరముక్ ఇఆకాళమ నెడి వస్త 

మును, కోధించెక్ =శు భపలీచెను. వ స్త్రమునకుం గాటుకమచ్చలుగాని "పెను 

నీలియాకుల పసరుచేం గల్లిన మచ్చలుగాని యున్నచో నవి ఆవుపాలవలనం 

దొలంగును. అ శె యా కాశ ముననున్న -వీ(కోట్లు దం(దకిర ణ ములవలన6 దొలంగేనని 

భావము. వ స్త ములందున్న కాటుకమచ్చలు మొదలగునవి పోవునని వెప్పుటకుం 
(బమాణము. “తెలంఘృ లేన, తచో ఎనబై రు ్లేనక జలం, నాశయేదంబరస్థంతు, 

మలంకూచేణ సోవ్య ణా అనియున్న ది. అలం. రూపకము. 

తే జలద కాళిమం బొపంగ( శ జూలెం గాని 
సహజకాళిమం బాపంగ( 1 జాలదయ్యె 

శారదారంభ వేళ యీశచందురునకు 

నతివ ; యయ్యెడి చాంగాని శీ యదియుంగాదు. 186 

ట్రీ, అతివ, శారదారంభ వేళ శర త్కాలము, జలద కాళిమక్ =వర్హాది కా 

లసంబంధియగు ీంఘముల నెడి నల్ల ందనమును, షాపంగకా, చాలెకొ త్ 

తొలణింపంగలిగెను కాని ఈచందురునకుకొ, సవాజ కాళిమకొ = చందునియం 

దున్న. సవాజనై ల్వమును, పాపంగక్, ఛాలదు., అయ్యె =సమర్గము కాక 

బోయెను, అయ్యెడిది= అగునట్టి కార్యము, చెక్ = -అయితీటును. కౌనియది 

యుకె = కానికోర్యము, శొదు.-శర త్కాలము. ౫గనమనందున్న మేఘమాలిన్య 
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మును బోంగొట్టల శైనుగాని చందక ళంకము బోంగొట్టయాలక పోయెను. శర 

ఆత్కాలమున తు లదృశ్యమగుటయు. జం(దకళంకము rs © 

శాశళించుటయును గలదు. అలం. అ రాంర్ర యః 

తే, అ స్తమించినయప్పు డీ శ యన్చుతేకరుని 
కళలు పదునొక్క_( జెక్కు రు దులశిరంబు 
లనమబాణుని దొన( జొచ్చు శ నై దుకళలు | 

కాంత ! యిదిసూ వె వె పదియాజుశేకళలలెక్క. 187 

టీ, కాంత! అ అ స్తమించినయప్పుడు=చంద్రుండ స్పమించినప్పుడు, ఈయము 

తకరునిక ళలు=-ఈ చం(దునియొక్క_ కళలు, పదునొక్కండు,ు రదులశిరంబుల 

నుజఏకాదశరు దులతలల-పెకి, ఎక్కు౯ , ఐదుకళలు, అసమచాణునిదొనక్ ఆ 

మన్మథుని యమ్శులపొదిన్సి చొచ్చు౯ =(పవేళించును, పదియాబుకళల లెక్క 

ఇదిసూ వె౭ఇదియే చుమో! ఇతని నా[శయించన పదాణుకళలు నిత డ స్తమిలచి' 

నప్పు డెచ్చటనుండు ననగా బదునొకండుకళలు రుద్రులశిరంబు లందును, 

మన్మథుని యమ్హల పొదిలో నె దుకళ లునుండుననిభా పము. మన్న థ బాణములకు6 

జం[దకళా సంబంధము గల్దుట చేత నే నవి విరహులం బీడింప సనక యము లగుచు 

న్నవని ఫలి తార్థము. ఆలం. ఉత్చే)క్ష. 

కే, అవృుతజంచౌలమున సందు $ లదికియదికి 
వేయునతు[తముల నొక్క._శవిధము వాని 
జేర్చి వీధి చందురునిగా నొశనర్చె నేని 
లలన ! ! నీమోముసరి సక శళంకం( డితే(డు, 188 

_ టీ. లతని విధిజ ఖవహ్మా, వ్రీయునక్షతేములక్ = పేక్కులు నక్ష, తేములన, 

ఒక్క విధయుచానిక్ ఇ  సభూనములయినచానిని, 'చేక్చి= సమకూర్చి, అమృత 

జం'బోలమునక్ = = అమృత సంబంధియగు బురదతో i సందులు నక్షత్ర ములకు ను 

ధ్యనునున్న క్ష న్నములు,అదికి, అదికీ=సందు లేకుండ(బూడిచి, చుందురునింాక్, 

ఉన ర్వి చేని ఎ వేనీనచో, ':నీమాముసరి = -నీపద్ధనమునకు. పాటియగును; ఇతండు 
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నకళశంకుండు=మచ సతో లభాడినవాండు, నీ"పెక్కి_౦కకిచుక్కొ_ల నేకముగాం జేరి y 

యమ్ఫతపంక ముతో నడుమనున్న కన్న ములను బూడి సి నివమ్య_-ళంకమగు చం 

(దుని (బవ్యా చేసినచో నీమొగ మునకు పొటియగును. అంతియకాని నిష్కళంక 

మగు నీవదనముతో సకళంకుండగు నీ చందు డెట్లు సాటివచ్చును, అలం. 

అభూతోపము 

లే. చం్యదమండలమిది పితృశేస్థాన మగుట 
జవ సమావర్చి తస్వధా శ సలిల తిలలు 

మం[తబలమున నెక్కె నీశమధ్యమునకు 

జం(ద్రబించాస్య ! లాంఛన స చ్చాయగాదు. 189 

టీ, చం(దబి బాస్యజచం(దునితో సమానమయిన నదనముగలదానా, చం 

(దమండలము, ఇది= ఈ చంద మండలగు, పిరృస్థానఘు= అగ్ని షా త్లాదివిరృదే 

వతలకు నిలయము, [ళు “దందోవై పితృలోకః' అని వేదము. ఆగుటక ఇఆయి 

యుండుటంబట్టి, జన. ..తిలలు--జన =భూలోక జనుల చేత, సమాపర్ణిత= ఈయ 

ఇడిన, స్వథా=పితృ దేవతల కన్న మైన, సలిలతిలలు=తిలోదక ములు, ఈమధ్య 

మునకుక్ = ఈచం,దుఏము ధ్య భాగ మునకు, మం త్రబలమునక్ =మం[త్రబలము చేత 

ఎక్కక, లాంచనచ్చాయ, కాదు = కళంకముకాదు. అలం. ఉత్పేక్ష. 

తా. ఓదమయంతీ ! చం దమండలము పితృ దేవతేలకు స్థానమని వేదముల 

చెప్పుచున్న వి. కావున, భూలోకవాణులు తమ పితృదేవతల కర్చించెడి తిలోడ 

కములు మంతేబలముచే( జం(దమండల మఢ్యమును జేరెను ఆతిలలే కళంకము 

ఇ గానవచ్చుచున్నవి; అంతియకాని యది కశంక ముకాదు. 

మ. ఇదె వీఖీంపు చకోరశాబకనిభాశ శీ ! దీరి కావాంసీ యి 
ఫ్లుద కాంత ః ( పతిబింబితుక౯ా గగనమీధ్యోపేస్తి తుం జం( దుని౯ 

వది దర్శించి నిజూధినాధుండను చు౯ 1 వాత్సల్య మేపారం గాం 

జదురొప్పంబరి చుంబనంబొనరుచుంశజం చూపుటా(౫ రిబునన్ 

టీ, చకోర... ఛాతీ చకోరశాబక' = వెన్నల పులుయగసిల్ల అతో ) నిభణా! 
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మానసుయిన, అవీ, = నేతములుగలదానా ! దీరి కావాంసి = (క్రీణాసరస్సులో 

నున్న యా(డువాంస,ఇఫ్టు = ఈసమయమునందు, ఉదకాంతః (పతిబింబితుక = 

జిలమందు( (బతిఫలించినవాండును, గగన మధ్యోపస్థితు౯ = ఆకాశమధ్యమం 
దున్న వాండునునగు చం దునిక్ ,వదిక్ ,దర్శించి= చూచి, నిజాధినాధుండుజలేన 

యధిపతియని, మదిక్ =మనస్సులో,ఆనుచు౯ = ఫావించుకొనుచు, వార్సల్య చల ఆ 

(యేమము, ఏపారంగాక్. ఎపర్థిల్లునట్లు గా చదురు= నేర్చు, ఒప్ప, చంచూ 

పుటాగంబునక్ = పుటమువ యై చంచువుయొక్క్ట యగ ముతో, పరిమంబనం 

బు, ఒనరుచుక =ముద్దు పెట్టుకొనుచున్నది. ఇదె, వీక్నీంఫము ఆ చూడుము, 

ఆహారాదులకుగాని విలాసారముగాని హంసద్వంద వము జలములో మునింగిను. 

ఫురుషపశ్నీకి మిక్కిలి యీంత నేర్చుండుట చేం జిరకాలము నీళ్ళనుండంగలి గాను, 

ఆ(డుపక్షీ యట్లుండలేక నీళ్ల పెకి లేచి తన భర్తకై చూడ తీనసమిపమున చంద 

(పతిబింబముగానవచ్నెను. అదిచూచి తనభ ర్హయేయనుకిెని ముద్దిడుచుం డెను. 

సామాన్యముగా నీళ్లలోమునియియుండి కొంత సేపటికి పెకి లేచి చూ చినచో దిగ్భ. 
మ చెందినట్లు గానవచ్చుట యనుభ పసిద్ధయు. కావున నీవాంసయు (భాంతి చే. 

జం[దబింబమును దన వీయుండనుకొని ముద్దుగొ నెను. మూలమున “భ్ మేణయ. 

చుంబతి రాజహంసిియని ప ర్హమాన కాల (కియయున్నది. "కాన దదనుసారము 

గాల దత్కాాల[కియ నుంచుట యు క్షమని “ఒనరుచుక్ ” అని దిద్దంబడెను. 
అలం. (భాంతిమత్త. 

ము. అకలంకాఖలవీగ్ట్ కాజల తపీస్యతె [రవ కేణికా 

ముకుళీభావ సమౌాధి భంగకలనా శ ము గ్షాప్పరఃకామినీ 

విక చాస్యాంబుజమిని *క రు! డు బే+వీ! చూడుమిోసాం[దచం. 

(దికలే తద్దరవోస చం(దికలు సంశీచేవాంబు లేదెంగయున్. 

టీ. జేవీ! ఈనిశాశరుండుజ ఈచందుండు, అకలం... బుజము--అకలం౦ంక ఆ 

నిమ్క..ళంకము-లెన, అఖిలజసమ స్పమైన, డీరి కా=సరస్ఫులందలి, జిల = నీటి! 

యందు, తపస్యత్ =ఠవస్సు చేయుచున్న, ౩ రన్న శేణీకా= తెల్లంగలుపపం కు ౪ 

యొక్క), ముకుళీభావఆ సంకోచించి యుండుటయనెడి;, సమాధి ఇ తపన్సుయొ: 
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శు భంగకలనా౭భంగము క్షనించుటయందు, ముద్ధజసుందరియైన, ఆప్ఫరః 

కామినీ = అచ్చరయొక్క_, విక చ=వికనీంచిన, ఆస్య్యాంబుజిము అ ముఖపద్ద్మ ము, 

ఠః సాం(దచందికలు= నట్ట మైన యొ వెన్నెలలు, ఏతద్దరహాసచం। దికలు= ఈము 

ఖుయయొక్ళొ_ మంచహాసకాంతులు, ఎంతయుక , సండేవాంబు లేదు, చూడు 

మో, మహామునులు మొవలగువారు తపమొనరించుచుండంగా దేవతా పేరిత 

లయిన యచ్చరలు వచ్చి తేమ విలాసముల చే మోహింపంజేయుట పుఠాణ(పనీ 

స్థము. మునులు జలమందు నిలిచి తపంబు చేయుచుండుటయంం గలదు. (ప్రస్తుత 

మున నాక సయున నున్న విఫూర్ణ చం దవింబయు జలములందు ముకుళ త యు 

నొంది చేయువున్న 'తెల్ప్లగలువు తపస్సువకు విఘ్నము చేయుట కై వచ్చిన య 

చ్పరయొక్క. ముఖపద్మమువలె నున్నదనియు, వెన్నెలలు, నుంనహాసమువ లె 

నున్న దనియు నెలుంగునది.సుంవరులగు నప్పర క్రీలముఖంబు చూచినక్షణమం దె 
మునులు సమాధివిజిచి దానితో సంతసంబున ఐ ర్హించినట్లు కలువలును వండ 

దర్శనముచే వికసీంచినవరిఫొవము. ఆలం. రూపకము. ఉత్చే)క్షము. 

ము. నవలావణ్యరసంబు ప ల్లెరములో శ నంబోసియ( గంబునళా 

భవదీ యాప్య మొనర్చి యార్చపిదపంశే (మౌ లేయ రుబ్మ ౦డలం 

బువినిర్ణి ౨ చెవిరించి,యచ్చిలుము వౌ $ పూంబోండి మాచివ్నా మం 

బువ్రులం దాఠే(డు చేందొలం చుమిసిమింశే బుక్టైన్సరోజాత ముల్, 

టీ. పూంబోండి = పూవులపంటిశరీరముకల దొనా,విరించి=[బవ్హా,ప శ్లేర ములో 

చకా, నవలావణ్యరసంబుక = (కొ త్రదయిన లాపణ్యమ నెడిర సమును, పోనీ, 

అ గంబునక్ =ముందుగా, భఎదీయాస్యముజ నీముఖమును, ఒవర్సి = సృజించి, 

ఆర్బి=ఠడియార్శి, పిదపక్, (పాలే...బు- (పాలేయకుక్ = దం్యదునియొక్క 

మండలంబు, వి౦గించెకా =చేసెను. ఆచివ్నాయ = ఆ చందనుండలయునందు 

స్ప లాంఛనయు ఆచ్చిలుయువో=ఆలానణ్యమందలి ముజీకింగా౭బోలును, ఆతం 

దుజ(బన్తా, ఆంబుశ్రలక నీటిలో, చేకా='చేతిని, తొలంచుజకడంగుకొన్న, 
మిసీమిక =. ఆౌచేతినంటికొనియుశ్చు బావణ్యము చేత, సరోజాక ములు = పద్మ 
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సలు, ఫు క్రై , ఓదనుయంతీ (అవా నీముఖు సను హుళంసంనలంచి ఇపతివ సు 

ందునుంగల లావణ్యమునుదీసీ ముందుగా నీపదనంము+ స్నృణించెను. వీమ్మటం 

౦(ద్రుని నిర్మించెను. చేయి కడుగుకొనునప్వడు శే” . కొన్న లేశములు నీళ్ల 

గో-బడి పద్మమలయినవిః (బల్తాకు నీముఖమాను జం ఇసృృజించుటకే (శమ కలి 

గిను. కాని పద్మసృష్టికై సుంతేనియు (శమశెంద లేదు. మలియు నొకపాట్త 

సులో నేజేన్స (ద్రవపదార్థ్ము పోనినచో మోద నివ్యు_ళంకమయిన దుండి యడం: 

ఏన మలినమైనదుండును. _బహ్మా పా(త్రములో లానణ్యమును బోసి మిందనున్న 

)మ్మ్కు_ళ ంకలాపణ్యము'చే నీవదనముగాపించెను. కనుకే నీషదనయు నిష్యలంక 

మైనది. అడుగుననున్న మలినంపులావణ్యమయుతో. జంద్రునింజేసెను. కావుననే 
యామాలిన్యము మచ్చవ లెగానవచ్చుచున్నదని భవము. దమయంతి వదనము 
చందపద్మములకం౦ కొను నుందరవముయినదని ఫభాపము. అలం. ఉఊత్చేిక్ష. 

శా. ఛాయామార్లభుజంగ హారమును జంళ చ తారకామండల 

సాయద్దిన్యక పాలభూషణము జ్యోశే తక్నాభస్మగారంబునై. 

యీయాకాశముళ ౦భుమూ _ర్రియగుతే శ న్నే ర్చాటున ౦దెల్పెడుం 

దె రయ మైణిమభూతి సూత్ముత రమశేధ్యా ! దీనివిక్నీ ంపుమోా. 

టి, తె)...మధ్యా-తేయక్ష = ముక్క._౦టి సంబంధియగు, అణిమ =అణు 

ర్వమనెడి, భూతి = సిద్ధికం కును, సూక్షుతర = మిక్కిలిసూక్షమెన, మ 

ధ్యా = నడుముగలదానా ! ఆణువు మిక్కిలి చిన్నదనియు దమయంతి 

నడుము దానికం కును చిన్నదనియు, భ'పము. ఛాయా...రమును = ఛాయా 

మార్ట్ మనెడి సర్పహారముగ లదియున్కు ఛాయా మౌర్ద మనఆగా, ఇందధనుస్నువలే 

నుత్తరదక్షీణములకు వ్యాపించి నక్ష్మ్యతముల చే దట్టమై రాజమార్షమువలె. గాన 

వచ్చునది. చంచ. ..భూషణము-చంచత్ =ఒప్పు చున్న, తౌరకాముండల=నక్ష త్ర 

మండలమనెడి, స్ఫాయత్ = పెద్దవియగు, దివ్య =| కేన్టమైను కపాలభూనణమయు = 

కపాలమాలయ నెడి యాభర ణముగలదియుజ్యో త్న్నాభ స్మగారంబు= వెన్నెల 

యి'నెడిబూడిద చే దెల్లనిదియునె, ఈయాకాశము, శంభుమూక్తి =ళివునియె: 
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నిమిడిమరార్తు లలోను నొకటియగు, తన్నుక్ = ఆకాశముననుట్క ఏర్పాటునక్ = 
స్పష్ట్రమగా, "తె ర్చెడుక్ = తెలుపుచున్నది, పంచభూరముళలును, సూర్యుండును, 

జం[దుండునుు సోమయాజియును, శంకరుని నెనిమిదిమణార్తులనుట (పనీద్ధము. 

(పేసుతమున, నీశ్చరుని తనువై నయా కాళ కు, ఛాయామార్లమచనెడి సర్పహారము 

న్కు నక్షత సమూపామను కపాలమాలికయు, నక్షతపం క్రియ నెడి బూడీద 

వూంతయును గలదగుటచే, తాను శివమూా _ర్లీయనుటను సార కపజుచుచున్న దని 

భావము. ఆకాశము ఛాయామార్లముతోను నక్ష్మత్రములతోోను వెన్నెలతోను 

నొప్పుచున్నదని ఫలి తార్థము. రూపకము. చ్చేంక్షం 

కే. చేవి యికండు వార్యశీ.' 
భావము భజియించియుండ( $ (బకృతివిరోధం 

జేీనంటం గలి౫నోొకో [ా 

శావలనున కకట సింహిశేకాసూనునకున్ , 194 

టీ. దేవిదమయంతీ, ఇతండు= ఈచం తుడు వార్యక్షీభావయు= విష్ణువు 
న్నే తధర్శమును, మణియు పహార్యక్షమనంగా సీంవాము, కాన సీంనాధర ఫావ 

మాను, భ జీయించి= పొంది ఉండన్ ; కావలమానకక్ =దుష్టుండగు ,సింహి కా 

నూనునఖక్ =ఆసింహికళొడుకయిన సీంగపు(గొద మకు మజీయం, సింహిక యాజి 

రాకు సికొడుకునకు, అనయా రాహువునకనుట. అక్క_ట=ఆయ్యయో, (పకృతి 

విరోధము=స్వ భాపసిద్ధ మగువైరము ఏవెంటక్ కలి7ను, ఒక్కో= ఏవిధ 

ముచదేతం గలిగినదోకడా, చం[దుడు వారికి న్మేతమగుచున్నాండు కావున 

హర్యషీయనంబడును. చానిధర్శము వార్యశ్నీ భావము. ఇతండు మగసింహమగు 

చుండగా సింహిక కొడుకునకు జనకు(డ గును. కాన యీసింహికాసూను6ండు సీం 

వాదుందు పితృభ _క్రిచూపపలయును. ఇట్లు సహాజవై రము వహించుట యేపాప 

ముచేతనో కదా! ళం డికిని గొడుకునకును విరోధ మున్న దనిన, విరోధమును 

చంబరాహువులని యర్థముచెప్పుట"వేం జరిహారశును నగును, 

మ. అలరుంబోండి! సహసస(త్రతులనా శ హంకారలీలావిళ్ళం 
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ఖలసౌ భా గ్యక భాక లాపనుగు సీ $ కాంతొస్యముం బోలా 

వలదాొ యాశశికీం గళంకికి మృగ$ వ్యాధో త్త త్తృమాంగస్థలీ 

వలదాకాశధునీతటావనివనీ! వానీరకోయపి కిన్, 196- 

టీ. అలరుంబో(డి ఇ పువ్వువంటి మేనుగల దమయంతీ, సవా స... కలాపము- 

సవాసపషత = వేయి కుకులుగల పద్మ ముయొక్క_, తులనాజతిరస్కరించుటయం 

దలి, అవాంకారజగర్వముయొక్క_, లీలాజవిలా సము చేత, విశృంఖల=నిరాటం 

కమైన, సొభాగ్యకళా= సౌందర్యకళయే, కలాపము = భూపషణముగాంగలది? 

అగు నీకాం తాస్యముక్ ర అయినట్టి మనోవారమయిన నీవదనమును, కళంకి 

కి =కళం౦ంకముగల వాడును, మృగ... కోయప్టికక -మృగవ్యాధ = మృగమును 

వేటాడినవాండు, దతనియజ్ఞా ము మృగరూపమై పర్చిత్తుచుండాశాని వేటా 

డెనని భావర. అనంగా నట్టియీళ్వరునియొక్క_, ఆ _క్రమాంగ స్థలీ= శర వ్ర చేళ 

మునందు, వలణ్ =పాజుచున్న, ఆకాళధునీ=గం౦ం-గానదియొక్చ_, తటాపని=తీర 

(పదేశ మంలందున్న, వనీ= చిన్నయడవులందున్న, వానీర= నీటి బల్లి చెట్ల రొఆ 

క్కు, మధ్యమునవసించునటి , కోయస్టికిన్ =(గుడ్డికొంగయయినవాంతంను, ను 

ఈ శశళికిక = ఈదందునకు, పోలంగాక్ , పలదా=సామ్యమయునుబొందవల ధా P 

అనలా సమత్వమునుబొంద శక్యమాయని కలయ ళా యర మున దీనికి (బరా 

గాంతరయు మృగ్యము'. స్వత స్పిద్ధమగు కళంకముతోంూడి, శంకరుని తలయల 

దుం బాజుచున్న గ ంశానదీతీర ములందున్న నీటి పబ చెట్లలో ససీం వెణీ (వడ్డీ 

కొక్కా_రవంటివాడగు నీచందు(డు, వేంటదళమాలుగలపద్శ మును దిలస్క_కిల 

పంజూలిన సౌందర్యాతి శయము చే నొప్పుచున్న నీపదనమునకు సాటిరాజేండని 

శాపము. అలం, రూపకము. 

(స్రగ్ధర. నానాధావళ్యసం తాశనములకునుని డాశనంబు నానొవ్వు నీ 

న కేకు మేనంశగల దెయొక కళంశకంబునుంగాక తాళీ 

యానంభై (తోవరాంగాశహరిహయనగరీశహ స్తి రాడ్డండపిండ 
స్థానాపాదా దాన దాన $దననవలవముకేల్లా. కె గాక భ్ర వీథిన్. 196 
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- టీ. సై త్రోవళా జవికందుమార్షమున, ఆ భవీథిక = గగనమందుండి, రాం 
“గాక జపచ్చుచున్న సమయమునందు, వారి,..లవముల్ - వారివాయఇఇం|దుని 

యొక్క, నగరీ=పురమగు నమరావశియందున్న, వా స్టీరాట్ అఐిరావరీ ముయొ. 

క్క, గండపీండ =వీండములపంటికట యులయొకి' ్ క._, గన (పదేశము ఆపా 

దాన=అపాదానముగాగల, అఆనంలగా నందుండి సవించుచున్న దనుట. దానద 

ప=[(దపరూపమయిన మవముయొక్క_, నపజ (కొ త్తవై న, లపముల్ =లేశములు, 

లేక బిందువులు, తాంకక కాక= తొంకెనుగాని, నానా... చానము-నానాజ 

పలువిధములయిన, ధాపళ్య=ధవళ కాంతులయొక్క_, సం తాన మునకుక్ = సమూ 

వామునకు, నిదానంబు=మూలమైనవా(డు, నాక =అనిచెప్పుచుండరా, ఒప్పు 

సీరాకానక్ష లేళ మేనక = అలరుచున్న యీఫూర్జ్మ చం దునియొక్క శరీరము 

నందు, ఒకకళంకంబునుక =ఒక నుచ్చయినను, కలదేఊన్న దా. 

తా. దమయంతీ ! ఈచం[దుండు ధవళ కాంతుల కెల్లను స్టానభూకుండు. 

అట్టి యితేనికిం గళంకముగలుగుట మెట్లు సంభవించును? స _స్రవపముగా6 

జం(దునిక దిలేదు. మజి మచ్చ గానవచ్చుటకు wre ee PU యిక డా 

కాశమార్దమున నమరావతి బడివచ్చుచుండంగా నందున్న యె రావతము యొక్క 

సుదజలక ణములు తూలి 'తెల్లనిదందునిపెంబడి మచ్చగా గానవచు చున్న వి. 

మ. ఉడువీధీ వారి నీల రత్నమయ పాగ త్రోత్సంగ భాగంబునళా 
గడుగారామున రే రుషాంకునకునం$క చ్యాయయన్న౦జునూ 

- టికితోయహడనుధాంశువింబమును నేేయించాయ సాహారముం 

.. గుడువం బెల్టినొ బంతికూళ్ల కునుజూశకోరంబు లేపార(గాన్, 

టీ. చాకోర ంబులు= వెన్నెలపులు(గుల చెం త్త ములు, బంతికూర్లకును=త రువాత 

బంతిభోజినములు చేయ(దలంచినవయి, ఏపారంగక్ జప ప్పునట్లుగా, ఉడు... 

భాగంబునక్ -ఉడువీథీ=ఆకాశవీథియ'నెడి, నారినీలరత్న మయపా త =ఇం|దనీల 

రత్నములతో జేయంబడిన ప్నాత్రయొక్క, ఊళ్సంగ భాగంబున్ = మధ్య భాగ 
మయమునందు, కడుక్ =మిక్కి_లి, గారామునక జముద్దుతో, రేక =రా(తీణుందు, 
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రు షాంకునకుల = మత్స్య్యముచిన్నా ముగాంగలమన్మ భునకు, అంక...తోలహా 
డక -అంక =మచ్చయొక్క, ఛాయ = కాంతి,అక = అనునట్టి, నంజు=నంజుకొనుప 

స్పుపగునూటిడి తోం డక్ =నూవువీండితోంజేవిన భ క్ష్యువి శేమముతోలూడ, 
సుధాంశు. ..హారముషి - చందబింబమనెడి నేతిని, ' చబాయసాన్నమును, కుడువక పె 

సైనా =భోజన ముపెక్రైనుగాంబోలును. ఇట్కనంజు నూ4 ఇడితోక౯ =అని విభాగ 

ము. ఇది, * పూటడదము” వంటిది, ఇడియనంగా నా విరినుడుక ం బెట్టినవిండి తోం 

జేయు నొకానొక భ క్యవిశేష ము. నువ్వుళ బ్లయునకు నూళబ్ద్బము రూపాంతరమని 

యయజుంగునదడి. పాయ సాౌాన్న ము శీసలము మధురి ముగానుండునుగావున వేగముగా 

చానియం దరుచిపుట్రకుండనుండుటకై కమ్మనిదియు నూవుంబింజితోంజే సిన దియు 

నగు పజార్థమును వ్యంజన ముగానుం చెననిభి 'పము. ఆకాశ మొక యిం[దనీలమ 

యమగు పా తమువ లెను, నంక చా య) పాయసభ క్షణకు సహాయ దస్యమువతె 

న్కుచం[దబింబము ఘృతీయు క్తి మైనపాయ సాన్నమ. నలెను నొప్పుచున్నపి. తామ 

నభ వింపవలసిన యాపచదార్థ మునుముందు గా దేవునకు నివేదించి పిమ్తుటంద చ్చే. 

మును దక్కి_నచారు భుజించుటక లదు. అక్ష చకోరములు తమ కాహారమగు భం 

(చుననుభ వింపంగోరి ముందుగా దమ దెపమగుమరునికి నివేదిం చెనని కాదనరు. 

ఇందు “ఆమి*నెడి తద్ధర్మార్థ!ి విశేషణము “అలరురతిక్ రతీశు ననుచోటను, 

. నీధనువును బాణంబులు, కృపాణంబులు అనుచోటను, విశేషణ యుమ్మ చృబ్ది 

ములవ లె వ్యపహితముతోగూడ 'నన్వయించునని తెలియవలయును. 
శా. అభాాంతం౦బున నింహీ కాతన యనంశీష్ట్రాంకూరయం(తోద్భవ 

శ్వ భాంళిపత యాళువీధితిను ధా శ సార చృటా వాహియె 

కభాంంశుండు సహ(నభారకలకశ $ స్ఫూర్తిం(బవర్తిల్లై హే 

లాభాంజిమ్ణు రతిస్మ నోద్వహన క కల్వాణా భి సే.క ౦బునన్ ; 198 

టీ, అభా9ంతంబునక = అకాశమధ్యమున, ళుభ-)ంళుండు = తెల్లినికిరణ 

ములుగలవాండు, అనలా జందు(డనుట, సింహి.. . వాహియై-- సింహికాత 

నయ = రాహువుయొక్క , దంష్టాగంకారయం త్ర = కోఆలచనెడి సాధన 

ములసలన, టద్భవజ పడిన, శ్వ భా”? =కన్న ములపరు సనుండి, పతయాళు=పడు 
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చున్న, దీధితి=కిరణరూపములయిన, సుధా =ఆమృత ముయొక్క_-, ఆసార=జడీ 

వానయొక్క_, ఛటా=పం కీని వాపీయె = వహీంచువా(డై, సలా,..కం 

బువక్ __హీలా=విలా సముల చే, భా జిన్లు=ప్రశాళించెడి స్వభాపముగల, రతి 

స్మర=రతిమన్మథులయొక్క_, ఉద్బవాన=వివావా సంబంధియగు, కల్యాణాభి 

"ఛీకంబునక్ =మంగళీ స్నానమునందు, సవ్యాస... న్ఫూ రిల = వేయిధారలు 

గలకలశమువలె, (పప ర్తిల్లె=జఒ 'ప్పెను. రాహు స నేక పర్యాయములువచ్చి చందుని 

(గశింపలా నతని కోజల చే. జందమండల మున న నేకములగు రంధి యులు 

పడెను. ఆరంధిములనుండి యమృతము విస్తారముగా గురియుచుంజెను. 

ఆట్లు కన్న ములనుండి యమ్ఫుత మును (సవింపజేయు చున్న చం దుడు రతి 

మన్మనుల వివావాసమయ మున, మంగళ స్నానము చేయింపనుంచిన సవా సధార 

కలశీమువలె నొ ప్పెననిభావము. ఇటం బెక్కింటి (ప్రతులలో, కల్యాణార్థసం 

సిద్ధికి =అనియున్నదికాని, మూలమున, పుస్పేష్వా సనలె త్చింయాపరిణయా 

వండాఖిపేకోత్స వే” యనియుం డెను. తదనుగుణముగా మార్చంబజెను, అలం. 

రూపకము. ఉ ర్చే)క్ష. 

క. పదియేనుదినంబులకుం 
బదియేన్క_ళ లెక్కి_ మేను $ పరిపూర్ణ ముగా 

బడి చూజవకళ యితనిది 

మదిరావ్నీ వృషధ్వజుండు శ మాళీ ధరించుక్ . 199 

టీ. మదిరాక్నీ, పదియేనుదినంబులకుక =(పతిప త్తిథి మొదలు పౌర్ణ మివఆకును 

గలపదునై దుదినములలోను, పడియేనుక ళలు, ఎక్కి = సంక్రమించి మేను= 

ఇం(దునిమండలము, పరిపూర్ణ ముగాక్ = నిండినదాటచే, ఇతనిది= ఈచం[దు 

నిది, పడియాఆపక ళీను, ఫృవభ ధ్వ జాండు=పృవభ మేధ్యజచిన్నా ముగా XY 

వాడు అనయా శివుండనట, మోొళి౯ =కికీటమ నందు ధరించుక్. 

సీ ముక్కంటి తిలపువ్వు $ మున్నీటి లేంబట్టి 

_ నైటథారాతి డా 3 కన్ను దమ్మి 
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గగనలశ్రీకి దంత కాండ తాటంకంబు 

కలువ విందు జశీక్క_వలగొంగ 

4 గ + ది నలరాజువెల్లల్లి + ననద చౌంధవుముద్ది 

నిశి రాంశుకత్నంబు + చే.దుమందు 

కన్నులపంకువు $ (గహ సార్భభాముండు 

సుులయాగటిపంట *+ యిులు జాయ 

తే. శీకుహాలక్నీ సెవో డక్ కేషభువన 
య క 

సౌధకలధాత! లళశఎబు + చందమావను 

రాదనదన కల్యాణ పశరంపరాఖి 

నృద్ధిం గావించు;గాత మూ శ విశమునకు, 200 

టీ ముక్కంటి... ఫువ్వుజశంక కునకుం దలపూవై నదియు, మున్నీ టి జ్లిపట్లి = 

సక్నుదువకు కుమారుడును కైట...దమి = విష్ణువునకు నెడమ శేత్రపద్మ 

మును, గ గనలక్షీకిక్ -, వంత...కం0బు = దంతమయమై5 కర్ణా వరణ మును, 

కలుపలవిందుజకలువలకు€ జాట్ల ఘును, జిక ్క-నెలగొంగ= డక వాక యు లకు శతు 

వును పలరాజు వెళ్లని = మన్న సుని చేళి తెల్లగలుప-వలం"జు నెచ్చెలి (అను ౪ 

థ మున)మన్న నునకు హితుండును, ఐనజచాంధవున ద్ది= సూర్యునకు బోడైనవా( 

డును, శిశిర. ,. త్నంబు =చల్లనికాంతులుగ ల రత్నంబును, చేదుమందు= విషము 

ను (దిప్పంజాలిన యమృత ము నెడి మందుగలవా(డును, కన్నులపండువు, _గవా 

సార్చ భౌ ముండు, సుర. ..పంటజ దేవతల కాహారమైనవాండును, ఇరులదాయ = 

చీకటికిళ తువు, (శీమహాల క్షీ సెదోడం= లకీ కిందోడ(బుటినభా (డు, అ శేస, వ 
పార్టీ పెం —- లు 

కలళంబు -- సమ సభువనముల నెడి మేడయొక్కయ్యయ గమందుండు వెండికుం': 
ఆలీ ౯ 

యును, ఆగుదందమామ, రాజపద న, కల్యా... వృద్ధికి. =శుభ రం యఖివృ 

ద్ధని, ఈవిశ్వమునకుక ఆ ఈ పఫంచవునకు, కావించుగాకి =చయునుగాక 

న. అకుచు నిజవుళ మకుట మాణిక్యం బై నరోహిణీర మణ) 

నకు రనుణీన మీతంబు 6 బుసా,౦జలి సనురించి యంగళీ 



1092 శృంగారనె పధ ము [వ_201. 

యక మణి పభాసందోవాంబు చంద్రికా (పవావాంబువై 

వెల్లిగొన భూవల్లభుండు పాణిపల్లవంబులు మొగిక్సి ఫాల 

ఛాగంబునం గీలుకొలివె నివ్విధంబున నాడంపతు లనురాగ 

సంపద పొంపిరి వ్రైవం బాాజ్యంబు లగు రాజ్యసుఖంబుల 

ననుభవించు చుండిరి తత్కాాలంబునం జాతుర్వర్ల రింబు నిజ 

ధర్మంబు దప్పక మెలంగె. నాతజ్వరాగ్ని శుత్చివాసావ్యాధి 

తస్కరభయంబు లుడీగె.పర్ట్ న్యుండు గాలంబుడప్పక వర్షి౦చె. 

'జీళశంబులు ధనధాన్య సమద =బులయన్ద. సురభు లమృతం౦బు 

ల: గురిసె తరువులు పుబక పుటకంబుగ మధు స్టంద౦బు( 

జెందె. సకలజనంబుటలు పర కూనండంబు నొందిరి. మామల్ల 

చేవినండను డును (శీహీరరోహణాచల రత్న పరోహం 

బును చింతామణి మం(తేచింతేన ఫలంబును' గ న్యాకుబ్ద రాజా 

స్థాన ర౦గ మంగ భాభ రణంబును గాడవిజయకౌవ్య కర్ణయు( 

గవి చ(కవర్ణియు ఖుడన( గంథ కారు డును వె తండిక కమ 

లషండవేదంకంబును 'నగు 'భట్టహర్ష మహోక ఏీశ్వరుండు( 

గవికులాదృష్టాధ్వపాంథుం శొసర్చిన నై పషధళృంగా5 కావ్య 

(పబంధ విశేషంబున నశేషమనీషీహృదయంగమంబుగా 
క్రబ్బంబనుసరించియు నభిిపాయంబు గుతించియు భావంబు 

పలవీంచియు రసంబు.బోపీంచియు నలంకారంబు భూవి.0 

చియు న "చిత్విం బాదరించియు ననె"చిత్యంబు6 బరివారించి 

యు నూతృకానుసారంబునం జెప్పంబడినయీభాషపా నైహ 

ధ కావ్యం బాప స్తంబసూ(త! భార ద్వాదగోోత! యుభయకు 

"లపవి(త్ర! దానవిద్యాసత! నెల్లూరి తూర్క_రాజప్మొత్ర! నా 
మిడి "పెద్ద నామాత్యపుత్ర ! వెదకోనుటి వేనుభాపాలకరుణా 
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పా(త్ర ! వినయవి వేక సాహిత్యసింగనామూ త్యా ! నీవు కృతి 

భర్తవుగా. బుణ్యశ్లాకుండు నలుండు కథానాయకుండుగా 

విలసిల్లు నా చందతారార్క_0బు. 201 

టీ. అనుచుక్, నిజవంశ ,..మాణిక్యంబు = తన వంశమ నెడి కిరీట మునకు 

రత్నమువంటివాండు,ఐన .. రోహిణీరవముణు5కుక్ = అయిన ఇం|దునకు రమణీ 

సమేతంబు౫'౯ = దమ మయంతితోంగూాడ, అంగుళీ .. సంవోనాంబు అంగుళీ 

యక =ఊంగరముల సంబంధియగు,మణీ పఫా= మణీకాంతులయొక్క_ , సందో 

పహాంబు= సమూవాము, చందిక్షాపవానాంబు పెళ్ = వెన్నెలపై, వెల్లిగొన౯ = 

(పవహించునట్లు గా, భూవల్ల భుండు = నలుండు, పాణి...కీలుకొలి పె = చేతులు 

ఫాలనుందు. జేర్చినమస్క_రిం చెను. ఆదంపతులు, అనుగాగసంపవ= అనురాగ 

సమృద్ధి, పొంపిరివోఐ= సర్టల్లునట్లు ౫, (పొజ్యంబులు =గొప్పవి, అగుం+జ్య 

సుఖంబులు; అనుభ వించి. చాతుర్భర్ల కము = (బహ క్ష త్రిగయ వై శ్యకూ 

(దులు, వాతే...భయంబులు - వాతభ యము, రోగభ యము, ,నగ్నీభ యము, . 

తత్సిపాసలవలని భయము,మనో వ్యాధివలనిభ యము, తేస్క_రభయములు, కడి 

"గక జనళిం వెను. సురభులు= గోవులు, అమృతంబులు= శీ రములు, కురి సెక్ , తరు 

వులు, పుటకపుటకంబు:క్ =చొటచాటమ9, మధుస్యందంబుక్ =మధ్యుసావ 
మును, చెంటెక్ , మామల్ల ... నుండును-మా మల్ల చేవికమారు(డున , (శీహీర ... 

హంబును=(కీహీరుండ నెడిరోనాణపర్వత మునకు, ర త్నాంకురమువంటివా (డును, 

చింతా... ఫలంబును= చింతామణి మంత్రమును జపించినందులకు ఫలమైనవా. 

డును, కన్యా... భరణంబును-క న్యాకుబ్బనగ రాధిపతి సభ కు మంగళాభర ణము 

పంటివా(డును, గౌడ...కర్తయుక్ = గొడవిజయమ నెడి (గంథ మును వానిన 

వాడును, కవి...వరి యుక్ =కవులలో సార్వభోమునినంటివాండును, ఖండన 

... కారుండును; ఖండన గంథములరచించినవాండును, వై రండీక... వేదండం 

బును = వై తండికలనెడిపద సమూహముల "శీనుంగువంటివాండునుు భట్టవార్ష్మ 

మ హాకవీశ్వరుండు, కవి... పాంధుండు - కవిసమూవాములచే. జూడంబడని 



1094 శృంగారనై వధము ' (ప202, 

(కొ త్తమాగ్గములం (నొకి్కినవాండు, ఒనర్చిన ... విశేనంబుకక్ = 'చేసినట్టి 

ఎనషధమనెడి శృం గార పబుధంబునందు, అశేన .. బుగా౯ = సమ స్ప 

పండితులకు వంక సము కలుగునట్లు గా, చెప్ప...... +. వ్యంబు= తెనిగించిన 

యీచై వధ గంథయును, ఆప స్పంబస్మూత, భారచ్వాజగో(త = భారద్వాజ 

గోతమయుగలవా(డా, ఉభయం...షీగ్ = వీతృమాతృవంళ ములను బవి.తముచే 

యువాండా, గానవిద్యాసత = దానవిద్యకు సతమువంటివాండా, మామిడి 

పెద్దనామాత్యపు త్తం, పెద...పాత= పెదకోమటి వేమభూపాలుని కరుణా 

రనమువకు. బోటయినవాండా, వినయ... మాత్యా= వినయవినేకాదులుగల 

సింగనామా త్యా; నీవు, కృతిభ ర్లవు=కృతిపతివి, కాంగాక్, పుణ్యక్షోకుండు, 

నలుండు, కథానాయకుండు = క థాధిపతి, కాక, ఆదందతారార్క౦బు = 

సూర్యచంద్ర వక్ష్మత ములున్నంత కాల మును, విలసిల్లుక = [(సకాళించు(గాక. 

న్ నలచ(కన ర్తి పుశణ్నళ్లోకు. డగుటను 

దమయంతి పతి జేవశతావతంస 
మగుట నప్పర మభశవ్యపురం ధి పురుషుల 

చరితంబు సత్కౌవ్వ శ సరణింగూర్చి 

చింకాముణీరు౫త $ సిద్ధు” డుసా ధ్యాయ 

భట్టవార్టుండు వా $ | క్పాఢిమెజయ( 

జెప్పిననై వధ క్ట శృంగార కాన్యంబు 

దెలిను' జెప్పితి నార్యధశే చేశ భావ 
తే నికుపోకృతి:బఠియించు $ నెవ్వం డేని 

నాతం డపగతకలినోవముం శే డగుచు. గాంచు 

వాయురాగోగ్య వినుల విశద్యావివేక 

భాగషసాభాగ్షవె భన $ (పాభవంబు. 202 

టీ, నలవి కోవ ర్ట పుణ్యక్లో కుడు= పవిత్రే మగు చరి తకలవాండు)అనుటక్ = 

అయియుండంటేతనుు డముయంతి,. పతి.. .పతంసము=పతి( వతలకు శిరోభూ 
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వణము, అగుటనుజ అయియుంటను, అనగా బతి వతా_శేవయనుట. అప్ప 

రమ .,పులచరితేంబు=ఆ మిక్కిలి కొనియాడ(దగిన దంపతులయొక్క చరి(తేయు 

నుుస త్కావ్యసరణిక =నిర్దువుమగు కావ్యమార్గమందు, కూర్చి =పొందుపశిచి, 

చింతా... సిద్దుండు=చిం తామణియను మంతీ ద్ధిగల,ఉ పాధ్యాయ భ ట్టవార్టుం 

డుం=(శీవార్టుండు, వాక్సా9ఢి= వాక్చాతుర్యము, మెజయక్ =(పకాళించునట్లు గా, 

చెప్పిన, నెవధశ్ళంగార కావ్యంబు= నెవధ మను శృం-గార కోప్యమును, ఆంధ, 

దేశభాషక్ = తెలుంగు బాసతోం, దెలియంబెన్పీతిక్ = తెలియునట్లు శెప్పినాడ 
ను ఆన గా( 'దెనించితిననుట. ఎవ్వండేని= ఏపురుషుండు, ఇముహాకృతీక = ఈమహో 

శాన్య మును పఠించు = ఇదువునో, ఆతండు, ఆప...షు(డు=జపోయిన కలికాల 

దోషము కలవాండు,అగుచుక , ఆయు ... [పాభపంబు= ఆయువుయొక_యుఆ 

రోగ్య ముయొక్క యు,పరిశుభ మగు విద్యయొక్కయు, వి వేకముయొకళయు, 

అనయా గార్యాకార్యవివేచనమన:ట.భ' గ్య= సంపద యొక్కయు, సౌభాగ్య= 

శుభ ములయొక్క_యు, వై భవ=భోగ ములయొక్క_యు, (పాభవంబు=అతిళ 

యమును,అన6గా సమృద్ధిననుట, కాంచుల పొందును. ఇందు (పతీతిశిద్దమగు 

స్వభావో కీ అలం. 

తా. పవ్నిత్ చరిత్రగల నలచక్రవ ర్రియొక్క_యు పతిభతయగు దమ 

యంతియొక్క_యు చరిత్ర, చింతామణిమం(త్రనిద్ధి గల |శ్రీవార్డునిచే మున్ను చె 

పస్పంబడియె.చాని నిపుడు నే నాం ధీక రించినా(డన. ఈ మహో కావ్యము చెప్ప 

రు పింతురో వారు కలికాల దోషమును దలి(జేరనీక సకల సంపదలచే 

నొప్పుదురు. అనునిది దీని సాం[ధీకరించిన | శ్రీనాధుని వచనము. 

శా. ఆ లంకాసురి శంక రాచలనమహీ + వా్యాపారపారం౦గత ! 

(పా లేయద్యుతి కీర్తి మండల!కృపా శ పాథోనిధీ! దాన 
ద్యాలంకార! క రాళ హోలహూల జిశేహ్వోభీల నిన్త్రి ౧క్ట! ౪ 

కాలో కాపరభాగసంతమససం 4 హోర పతాపాతెపా!, 

టీ. ఆలంకాఫురి...గతీ=ఆలంకాఫురి మొదలు క లాసమువజకు 
యుండు, భూమియందలి సంచారవ్యాపారమునందు ఒడ్డును పొందిన _ 
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... మండల= చం దునింబోలు కీ రినలవాండా, కృపాపాథోనిధీ = దయాసము 

(దుండా, దాన విద్యాలంకార = దాన విద్యకలం కారముపంటివా6డా- పెక్కు 

దానముల నొసంగువా(ండా అనుట. కరాళ . ని స్టీంళ=ఊన్నతమగు విషజ్యా 

లపలె భయంకరనుగు ఖడ్డముకలవాండా, లోకా ...తపాజ చక వాళ పర్వత 

ముయొక్క_ యాపలిభెగమందున్న దట్టమగు చీంళటిని చిమివైచు ప్రతాపమ 

ను యెండగ లవాండా, సూర్యునికిరణ ముల చే. బోగోట్టంబడని చక్ర వాళ పర్బత 

మున కవ్వలవై ఫునున్న చీ(కటి యీతని (ప్రతాప ప్రభ చేంబోగొట్టంబడుచుం డెనని 

వెప్పుటచే సూర్యునికం"టె నీతని (ప తాపమునందలి యాధిక్యము చెప్పబడి యె 

శాన వ్యతిరేకాలంకారము. మీద జెప్పంబడిన రూపకాదులు 'తెల్లంబులే. భావ 

ము స్పష్టము, 

క. హాటక మ మరత్నతులా 

కోటిరుళంయుళక కోర $ కోలావాల వి 
స్ఫోటిత కుటీ= నుహీభ్ళ 

తో్క టీక ఠినాంతరంగ శతులి తానంగా. 204 

టీ. హాట.. రంగ =బంగారు వికారమైన, రత్న స్థగితమగు కాలియందుండు 

బిరుదుటం దెయొక ,్ర. రుళంరుళ యను వినసవ్యాము గాని పెద్ద ఇప్పుడు చేత పీ 

లింపంబడిన కుటిలులగు ళ తురాజుల సమూనాములయొక్క కఠినమగుమన 

స్సుగలవాండా,ఆవం౫ా నీతనిపాదమం మండు బిరుదు పెంజేరపు చప్పుడు వినిన 

తోడ సే శ తురాజాలగుండే లవియుచుం డెనని భావము. తులిక్లానంగా = సమా 

నుుడయిన మన్న థు(డుకలవాం డా మిక్కిలి చక్కు-నివాండా అనుట. 

గొ సపము. 
నాలు 

నాలి: డగద Wn $ స త! 

క గణితగుణభ (దొ $ త్యాగము చాసము[దా 
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టీ. జగదపనధురీణా = జగత్తుయొక్క. రక్నీంచుట యందలి భారమును, 
వహించువాయణా, సాధు... వీణా-సాధుల రక్షీంచుటయందు( ('బావీణ్యయుకల 

వాడా, నగసతిసమ థి ర్యా జ హిమవర్పర్విత మువంటి ఛైర్యముకలవాండా, 

నందితౌచార్యపర్యా = ఆవందింప(జేయ(బడిన గురువులుగలవాండా, అగణిత 

గుణభ దా = లెక్క్మింపరాని గుణముల చేత మంగళముకలవాండా, త్యాగ 

ముదాసము దా=దాన ముదచేర సము దుండయినవాండా - సము(దునిప లె 

దాఠయనుట. విగతసకలదో షా=పోయిన ఆన్ని దోషములును గలవాండా, 

విశ్యలోకక భూపాజ[పపంచమందలి జనులకు ముఖ్యమైన యాభరణమా, 

జనులంద తాతనిచే( (బకాళించుచుండిరని భావము. 

తా. స్పష్టము. 

గద్యము. ఇది (గ్రీమత్కే_నులనాభ పా తమారయా మాత్యపు త్త 

సకల విద్యాస నాథ (శీనాథ భట్ట పణీతం బయినశ్ళృం, 

గార నె పధ కాన్యంబునందు అప మూ శొసము, 
యా లు వి 

శృంగార నైషధ కావ్యము, 

సంపూర్ణ ము, 

గద్య, ఇది (శ్రీరు త్కే_తవరపు వేంకటశాస్త్రి వికచితనుగు 
గూ ఢార్థ .(పకాశనియను శృంగార నై పధ 

వ్యాఖ్య నమా _ప్పము. 

(శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. 

శుభం భూయాత్. 

ఆకానాలు? చకర్టీరా శల 










